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WOORD VOORAF  
Deze studie naar door de burger aan grondrechten met regelgeving te ontlenen privacy-
aanspraken in verband met vastlegging en gebruik van persoonsinformatie door de overheid, is 
bedoeld als juridisch vooronderzoek ten behoeve van de door de Voorlopige Raad voor de 
persoonsinformatievoorziening aan de minister van Binnenlandse Zaken, als coördinerend 
bewindsman voor de persoonsinformatievoorziening, op diens verzoek uit te brengen 
Adviesnota Persoonsinformatiebeleid.  

In deze nota worden ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de informatievoorziening 
met betrekking tot personen in het openbaar bestuur gesignaleerd, in relatie tot een schets van 
het gewenste informatiepatroon op hoofdlijnen. Tevens worden hierin criteria ontwikkeld en 
actiepunten geformuleerd met het oog op de realisering van de gestelde beleidsdoelen. In deze 
zin zal de Adviesnota ook gaan fungeren als toetsingskader met betrekking tot toekomstige 
ontwikkelingen en voorstellen,  

Privacyaanspraken van de burger, met name die welke voortvloeien uit, of bij wet zijn toegekend 
als nadere positivering van, relevante grondrechten, stellen randvoorwaarden aan een rechtmatig 
informatiebeleid van de Overheid. Uit dien hoofde kan zowel de informatiebehoefte als de wijze 
van informatievoorziening aan rechtmatigheidstoetsing door de (internationale) rechter worden 
onderworpen.  

De inhoud van dit rapport valt in twee min of meer zelfstandige onderdelen uiteen. In het eerste 
deel worden de implicaties - in het bijzonder voor de overheidssector van de naar verwachting 
over enkele maanden in het Staatsblad verschijnende Wet persoonsregistraties behandeld, in 
samenhang net een inventarisatie en analyse van relevante jurisprudentie.  

Het tweede deel bevat een onderzoek naar aanspraken en rechterlijke oordelen op basis van de 
betreffende grondrechten, art. 10 Grondwet en art. 8 van het Europese Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  

 

G .Overkleeft-Verburg 
Tilburg/Hilvarenbeek   
Maart 1988  
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EERSTE DEEL: DE WET PERSOONSREGISTRATIES  
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Hoofdstuk 1 Algemene aspecten  

1.1 Inleiding  
Als naar verwachting de WPR medio 1988 in het Staatsblad verschijnt, wordt daarmede een 
veelbewogen voorgeschiedenis afgesloten. Inmiddels is dan zo’n zestien jaar verstreken sinds het 
eerste initiatief, de instelling van de Staatscommissie-Koopmans in 1972. Deze rapporteerde in 
1974 en 1976. Het in het laatstgenoemde jaar uitgebrachte Eindrapport ging reeds vergezeld van 
een concept van wet. Een op de door de Staatscommissie ontwikkelde systematiek geënt 
wetsontwerp op de persoonsregistraties (Kamerstuk 17207) werd in 1981 ingediend, maar bracht 
het niet verder dan het Voorlopig Verslag. De niet voorziene snelle ontwikkeling van de 
informatie-technologie sinds het midden van de jaren zeventig en de sindsdien geëffectueerde 
massale toeneming van geautomatiseerde gegevensverwerking en -distributie hadden tot gevolg 
dat het hierin uitgewerkte concept van preventief toezicht inmiddels vrijwel onuitvoerbaar was 
geworden. Geholpen door de dereguleringsdiscussie ging het roer alsnog om.  

In 1985 volgde - ter vervanging van het voorstel van l981 de indiening van een nieuw 
wetsontwerp (Kamerstuk 19095) uitgaande van een ander regelingsprincipe. Niet langer was 
preventieve toetsing op toelaatbaarheid van de afzonderlijke persoonsregistratie het uitgangspunt, 
maar de regulering hiervan door middel van algemeen verbindende voorschriften in de wet en 
daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. in een aantal gevallen nader uitgewerkt in op de 
afzonderlijke persoonsregistraties toegesneden regelingen, in samenhang de mogelijkheid tot 
repressieve toetsing via een beroep op de gewone rechter, de Registratiekamer of beide.  

1.2 De inbedding van de WPR in het rechtssysteem  
Met de Wet persoonsregistraties wordt uitvoering gegeven aan de in art. 10, tweede en derde lid 
van de Grondwet vervatte regelingsopdrachten terzake van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens en de 
rechtspositie van de geregistreerde. Wat de particuliere sector betreft verplichten deze 
regelingsopdrachten de wetgever tot het geven van horizontale werking aan het in het eerste lid 
van art. 10 Grondwet geformuleerde grondrecht van een ieder op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer. Met betrekking tot de overheidssector gaat het om een nadere 
precisering en ondersteuning van de door de burger aan dit grondrecht te ontlenen aanspraken.  

Op basis van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens kan een 
dergelijke positieve regelingsverplichting tevens begrepen worden geacht in het in art. 8 EVRM 
gegarandeerde grondrecht op prive leven.  

De WPR heeft echter een bredere strekking dan de uitwerking van de grondwettelijke 
regelingsopdrachten. gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Hieromtrent wordt in de MvÂ (p. 6) het volgende opgemerkt:  

“Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer roept het immers een zelfstandige ordening in 
het leven, die ertoe strekt een behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te 
verzekeren. Deze Ordening heeft mede betrekking op situaties waarin het grondrecht als zodanig 
niet of althans niet rechtstreeks in het geding is, zoals bij de meeste adressenbestanden. (. . . .) 
Behalve de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in directe of meer verwijderde zin, heeft 
het wetsvoorstel dan ook tevens de bescherming van andere fundamentele waarden op het oog, 
zoals zorgvuldigheid, fair play en gelijke behandeling van burgers in verband met de aanleg en het 
gebruik van persoonsregistraties .  

Hoewel dit noch in de schriftelijke stukken noch tijdens de mondelinge behandeling is genoemd, 
vervult de WPR tevens- in verband met de regeling van de registratiebevoegdheid en de 
(derden)verstrekking - de funktie van formeel-wettelijke beperkingsgrondslag in verband met art. 
10. eerste lid Grondwet. Dit blijkt ook uit de opschorting van d beoogç3e inwerkingtreding van 
dit grondrecht op 17 februari 1988. Door middel van een stopwetje (Kamerstuk 20382) is deze 
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termijn voor door de overheid gehouden verzamelingen van persoonsgegevens verlengd tot 17 
februari 1990.  

De WPR is tevens te beschouwen als implementatie van het op 28 januari 1981 te Straatsburg 
vastgestelde Verdrag tot bescherming van personen net betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens, voorbereid in het verband van de Raad van Europa. De WPR 
moet het mogelijk maken, dat dit Verdrag door ons land wordt geratificeerd. Het betreffende 
wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag zal naar verwachting spoedig worden ingediend 
(MvT pp. 15 en 17, Hand. TK 1987 p. 5006).  

1.3 De doelstelling van de WPR  
Globaal kunnen in deze regeling een viertal functies worden onderscheiden.  

Allereerst is dit de zeggenschapsfunctie. Hoewel de zegswijze kennis is macht te gemakkelijk 
wordt vertaald in: informatie is macht, is duidelijk dat de beschikbaarheid van persoonsgegevens 
(mede) machts- en invloedsrelaties kan bepalen. De WPR poogt daarom, met name via de 
rechtspositie van de geregistreerde, de zeggenschap in verband met persoonsinformatie te 
normeren,  

Hiermede is de beschermingsfunctie nauw verbonden. Met de WPR wordt beoogd de individuele 
burger rechtsbescherming te bieden tegen onrechtmatige registratie en gebruik van zijn persoon 
betreffende gegevens.  

Voorts kan de sturings- of instrumentele functie worden onderscheiden. Deze heeft in het 
bijzonder betrekking op de registratie van de zogenaamde gevoelige gegevens, informatie op basis 
waarvan - naar de ervaring leert - gemakkelijk wordt gediscrimineerd. De beperking van de 
toegestane vastlegging en verstrekking van informatie is in dit verband dienstbaar aan een elders 
geformuleerde doelstelling: de bestrijding van discriminatie (2ie art. 1 Grondwet).  

Als laatste heeft de WPR ook een legitimerende functie. De door deze regeling te realiseren 
openheid omtrent het functioneren van persoonsregistraties heeft de publieke aanvaarding ervan 
tot doel. liet bestaan van deze regeling geldt tevens als legitimatiefak0 bij de aanleg van nieuwe of 
de uitbreiding van bestaande persoonsregistraties: de privacy is immers beschermd.  
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Hoofdstuk 2 De reikwijdte van de Wet persoonsregistraties  

2.1 Inleiding  
De wet persoonsregistraties is qua doel en strekking ruim van opzet. De regeling heeft zowel 
betrekking op persoonsregistraties van de overheid als op die in de particuliere sector. Wel is de 
normstelling voor beide enigszins gedifferentieerd. Naast geautomatiseerde 
persoonsregistratiesystemen vallen in beginsel ook conventionele persoonsbestanden onder de 
werking van de wet.  

De werkingssfeer van de WPR wordt bepaald door:  

Intern:  

a. de betekenis van het centrale, in art. 1 van de WPR gedefinieerde. begrip persoonsregistratie;  

b. de in art. 2 van de wet genoemde uitzonderingen;  

c. de als tijdelijke overgangsvoorziening op grond van art. 54, vierde lid, bij AMvB aangewezen 
persoonsregistraties  

en  

Extern:  

d. de als lex specialis ten opzichte van de WPR aan te merken bijzondere regelingen.  

2.2 De betekenis van het begrip persoonsregistratie  
In art. 1, de betekenisbepaling. wordt een persoonsregistratie gedefinieerd als: “een 
samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende 
persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een 
doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd”.  

De definitie van het begrip persoonsregistratie valt derhalve in een drietal elementen uiteen. 
Allereerst moet worden vastgesteld of er in concreto sprake is van een samenhangende 
verzameling gegevens. De hierin opgeslagen persoonsgegevens moeten voorts betrekking hebben 
op meerdere individuele natuurlijke personen. Wordt aan deze vereisten voldaan, dan komt het 
derde element aan bod in verband met de vraag of het persoonsbestand in kwestie moet worden 
aangemerkt als een persoonsregistratie in de zin van de WPR. Hiervoor is bepalend dat de 
persoonsregistratie is geautomatiseerd - hetgeen systematische toegankelijkheid insluit - of, indien 
op conventionele wijze gevoerd, met het oog op een doeltreffende raadpleging van gegevens 
systematisch is aangelegd.  

De MvT (p.17) verstaat onder samenhangende verzameling persoonsgegevens: “een groep van 
dergelijke gegevens die op grond van een of meer kenmerken een onderlinge samenhang 
vertoont, een gemeenschappelijke bestemming heeft dan wel in de praktijk als geheel pleegt te 
worden beschouwd”. Deze criteria zijn - al dan niet cumulatief - van toepassing en tevens 
bepalend voor de vraag of er sprake is van een of meerdere persoonsregistraties (MvA p. i9), De 
nadruk ligt hierbij op de logische samenhang (MvA p. 23). Niet van belang is of de 
persoonsregistratie daadwerkelijk wordt gebruikt (MvT p. 17, MvA p. 22).  

Is aan beide eerstgenoemde voorwaarden voldaan, nl. de aanwezigheid van een - op meerdere 
personen betrekking hebbende - samenhangende verzameling persoonsgegevens, en wordt de 
persoonsregistratie bovendien langs geautomatiseerde weg gevoerd, dan valt deze in beginsel 
onder de werkingssfeer van de WPR.  

Niet relevant in deze is de gebruikte computerconfiguratie, de bestandsorganisatie dan wel de 
aard van de informatie- drager(s) MvA pp. 19 en 23). De vaststelling dat sprake is van een 
geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem is bepalend voor de toepasselijkheid van de WPR. 
Hieraan wordt een - onweerlegbaar - wettelijk vermoeden gekoppeld dat de betreffende 
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persoonsregistratie voldoet aan het vereiste van systematische aanleg, doordat deze in dat geval 
een vooraf bepaalde structuur bezit.  

De discussie, zowel tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer als 
daarbuiten, heeft zich vooral toegespitst op de betekenis van het vereiste van systematische 
aanleg voor conventionele dossierverzamelingen. Doel van dit vereiste is om weinig 
gestructureerde en niet systematisch toegankelijke conventionele verzamelingen buiten de 
regeling te houden. Het begrippenapparaat zou daarop niet zijn toegesneden (MvT pp. 17 t/s 19)  

Door een wat minder geslaagde passage in de MvT (p.17) is met name de indruk gewekt, dat 
persoonsregistraties met een alfabetisch-lexicografische ordening - dus vrijwel alle conventionele 
dossierverzamelingen - niet aan het systematiseringsvereiste zouden voldoen en dus reeds op 
deze grond (alsnog) buiten de werkingssfeer van de WPR zouden vallen. Deze uitleg gaat echter 
voorbij aan de bedoeling van dit criterium.  

Het uitgangspunt van de WPR is, dat qua functie met geautomatiseerde persoonsregistraties op 
één lijn te stellen conventionele databestanden, onder de wet vallen. De betekenisbepaling kent 
daarom alternatieve eisen: het of langs geautomatiseerde weg gevoerd worden, of het 
systematisch zijn aangelegd. Is het eerste aan te merken als een min of meer formeel-procedureel 
criterium, het systematiseringsvereiste is daarentegen materieel van aard en gericht op een 
inhoudelijke toetsing van gegevensverzameling in concreto tegen de achtergrond van doel en 
strekking van de wet. Dit criterium heeft met name betrekking op de interne cohesie, blijkend uit 
de structuur van de gegevensverzameling: het met het doel van de persoonsregistratie verband 
houdende patroon van opslag en verwerking. Vormt de alfabetische ordening een element van 
deze interne structuur, dan staat deze de toepasselijkheid van de WPR niet in de weg. Dit is 
anders indien het gaat om slechts alfabetisch geordende, voor het overige min of neer 
willekeurige informatie.  

In de MvA (p. 19) wordt in dit verband opgemerkt:  
“De vraag of een bepaalde gegevensverzameling als een persoonsregistratie in de zin van de wet 
kan worden aangemerkt, zal in de praktijk in het licht van de omstandigheden moeten worden 
beoordeeld. Gegevensbestanden in de vorm van kaartsystemen of in hoofdzaak bestaande uit 
voorgedrukte formulieren, zullen in de regel wel een doeltreffende raadpleging mogelijk maken. 
Dossierverzamelingen die echter uitsluitend bestaan uit een hoeveelheid op alfabet gerangschikte 
dossiers, met losse aantekeningen en min of neer chronologisch geordende documenten van 
velerlei aard, zullen in de regel niet aan het wettelijke vereiste van systematische toegankelijkheid 
voldoen. In de toelichting is wellicht de indruk gewekt, dat de alfabetisch-lexicografische ingang 
op zichzelf beslissend zou kunnen zijn. Uit het voorgaande moge echter blijken, dat dit niet onze 
bedoeling is geweest. Veel belangrijker is de structuur van een gegevensverzameling: het met het 
doel van de registratie verband houdende patroon van opslag en verwerking”  

Vastgesteld dient dat het systematiseringsvereiste tot gevolg kan hebben, dat een deel van de 
conventionele dossierverzamelingen, voor zover niet gestructureerd qua inhoud, buiten de 
werkingssfeer van de wet valt. Dit geldt min of meer uitgesproken - in de schriftelijke stukken en 
tijdens de mondelinge behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer - voor 
dossierverzamelingen in verband met maatschappelijke dienstverlening, medische dossiers, 
dossiers van de Kinderbescherming en door advocaten gehouden cliëntendossiers (MvA p. 42 en 
Hand. TK 1987 p. 5008). Het is echter de vraag of de rechter een dergelijke min of meer 
restrictieve interpretatie van het begrip persoonsregistratie, waarbij de context waarbinnen de 
gegevens worden verzameld een geringe rol speelt, zal overnemen.  

2.3 De in art. 2 WPR opgenomen uitzonderingen  
Art. 2 van de WPR bakent de werkingssfeer van deze regeling als volgt af:  

a. in samenhang net de relevantie van de registratie;  

b. in relatie tot de vrijheid van meningsuiting;  

c. in verband met de gebruikte informatiedrager en  
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d. ten opzichte van andere wetten.  

ad a:  
Volgens art. 2, eerste lid sub a. is de WPR niet van toepassing op persoonsregistraties die naar 
hun aard voor persoonlijk of huiselijk gebruik bestemd zijn. Met deze beperking wordt volgens 
de MvT (p. 36) beoogd om persoonsregistraties uit te sluiten die van onvoldoende belang zijn om 
daarop het regiem van de wet van toepassing te doen zijn. Het begrip huiselijk gebruik lijkt 
weinig afbakeningsproblemen te zullen opleveren. Hierbij dient te worden gedacht aan 
adressenbestanden, verjaardagskalenders e.d., welke worden gebruikt binnen en ten behoeve van 
leefeenheden. De vraag of een dergelijke gegevensverzameling is geautomatiseerd is in deze niet 
relevant (MvT p. 36).  

De toetsing of sprake is van een voor persoonlijk gebruik bestemde persoonsregistratie kent neer 
onzekerheden. Volgens de toelichting is sprake van een niet onder de wettelijke regeling vallend 
persoonlijk registratiesysteem, indien hierin persoonlijke werkaantekeningen c.a. zijn opgenomen. 
die de houder niet aan anderen, en evenmin aan zijn opvolger in een bepaalde functie, ter 
beschikking pleegt te stellen (MvT p. 36, MvA p. 23). Het enkele feit dat een persoonsregistratie 
wordt gevoerd met behulp van een personal of huiscomputer is voor de toepassing van deze 
uitzondering niet voldoende (Nota n.a.v. Verslag p. 1). Onder deze uitzonderingsbepaling vallen 
niet bedrijfsmatig te gebruiken persoonsregistraties die een employee tijdelijk of permanent thuis 
houdt (MvT p. 36, MvA p. 23). De toegang tot en het gebruik van de gegevensverzameling zijn 
dus bepalend en niet de plaats van handeling. Voorts wordt in de MvA (p. 23) nog opgemerkt, 
dat het doel van de regeling vereist, dat de uitzondering tamelijk strikt wordt geïnterpreteerd.  

ad b:  
Art. 2. eerste lid sub b. bepaalt, dat persoonsregistraties die uitsluitend ten dienste staan van de 
openbare informatievoorziening door pers, radio of televisie, eveneens zijn uitgesloten van de 
toepassing van de WPR. In de afweging tussen het grondrecht op de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer en het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting prevaleert de laatste. 
De uitzondering is echter beperkt tot een uitsluitend gebruik van de betreffende 
persoonsregistratie voor de openbare nieuwsvoorziening door de media. Worden uit dergelijke 
bestanden afkomstige persoonsgegevens voor andere doeleinden benut, dan is de WPR wel van 
toepassing (MvT p. iS, MvA p. 46)  

ad c:  
Voorts zijn ex art. 2, eerste lid sub c van de wet uitgezonderd: boeken en andere schriftelijke 
publicaties, alsmede catalogiseringen daarvan. Hierbij is te denken aan telefoonboeken, 
almanakken en persoonslijsten in b.v. de Staatscourant. Het openbare karakter van een dergelijke 
uitgave, de kenbaarheid voor de betrokkene alsmede problemen in verband met een te 
effectueren correctierecht, liggen aan deze uitzonderingsbepaling ten grondslag. Het gaat hierbij 
uitsluitend om publicatie door middel van papier als informatiedrager. Publicaties met 
gebruikmaking van moderne technieken als videotex of viewdata vallen daarentegen wel binnen 
de reikwijdte van de WPR (MvT p. 37). Deze uitzonderingsbepaling laat voorts de 
toepasselijkheid van de wet op de aan de schriftelijke publicaties ten grondslag liggende 
basisbestanden onverlet (MvT p. 37).  

ad d:  
De WPR bakent haar werkingssfeer tevens af in relatie tot een aantal andere wetten.  

De wet is niet van toepassing op:  

1. Openbare registers die bij wet zijn ingesteld (art. 2. tweede lid). Voorbeelden van dergelijke 
registers zijn de registers van de burgerlijke stand, het handelsregister en het kiezersregister 
(vergelijk het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet en de Kieswet). Voorwaarde is de 
instelling van de betreffende persoonsregistratie bij een formele Wet; op basis van een AFIvB 
of vergelijkbare regeling ingestelde registratiesystemen vallen buiten deze uitzondering: de 
WPR is hierop volledig van toepassing.  

2. Persoonsregistraties die zijn opgeslagen in een archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet 
1962 en derhalve onder het regiem van deze regeling vallen (art. 2, eerste lid sub d).  



G. Overkleeft-Verburg  www.overkleeft-verburg.nl 7

3. Persoonsregistraties, gehouden bij of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
en derhalve onderworpen aan het regiem van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, Stb. 1987, 635 (art. 2, derde lid sub a).  

4. Persoonsregistraties, aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak i.v.m. art. 28 
van de Politiewet. liet Wetsontwerp politieregisters (Kamerstuk 19589) bevat een zelfstandige, 
op dit type persoonsregistraties toegesneden, regeling (art. 2, derde lid sub b).  

2.4 De overgangsvoorziening ex art. 54, vierde lid  
Ingevolge art. 54, vierde lid, kan bij AMvB worden bepaald dat de WPB niet van toepassing is op 
daarbij aangewezen persoonsregistraties, die bij of krachtens de wet zijn  

ingesteld en bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding. Een dergelijke voorziening is slechts 
geoorloofd, indien- naar het oordeel van de regering - met het oog op de invoering van de WPR, 
een nadere voorziening bij de wet betreffende die persoonsregistraties is vereist. De maatregel 
vervalt - behoudens eerdere intrekking -drie jaar na zijn inwerkingtreding, tenzij voor de afloop 
van die termijn een wetsontwerp is ingediend.  

Deze bepaling biedt de mogelijkheid om - in afwijking van het in art. 54, eerste, tweede en derde 
lid voorziene gedifferentieerde invoeringsregiem - de inwerkingtreding van de WPR op te 
schorten met betrekking tot reeds bestaande en bij of krachtens de wet ingestelde 
persoonsregistraties, waarvan het van kracht zijnde wettelijke regiem strijdt of feitelijk 
onverenigbaar is met de nieuwe regeling. Als voorbeelden noemt de MvT (p. 33) de bij de Wet 
op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag ingestelde registers en de 
registraties op grond van de Wet bevolkings- en verblijfsregisters.  

In beginsel gaat het om een tijdelijke maatregel. Door de indiening van een wetsontwerp kan de 
in de wet genoemde driejaarstermijn echter aanzienlijk worden verlengd. Ben sanctie op 
vertraging ontbreekt.  

2.5 De lex specialis  
Ook na de inwerkingtreding van de WPR kan de werkingssfeer van deze regeling nog nader 
worden beperkt. Allereerst door een uitbreiding van de uitzonderingen in art. 2 WPR. Naar 
verluidt zal het Wetsontwerp GBA in een dergelijke aanvulling van art. 2, betreffende de door 
deze nieuwe regeling bestreken persoonsregistraties, gaan voorzien.  

Voorts kan de WPR qua reikwijdte met betrekking tot een bepaalde sector geheel of gedeeltelijk 
worden teruggebracht door de inwerkingtreding van een daarop gerichte specifieke regeling.  

De thans in voorontwerp circulerende Wet patiëntenrechten, gericht op opneming in het 
Burgerlijk Wetboek van bepalingen omtrent de geneeskundige behandelingsovereenkomst, is een 
voorbeeld van een dergelijke regeling, 0p het punt van het inzagerecht en de bevoegdheid tot 
gegevensverstrekking aan derden - de voorgestelde artt. 1653 k, 1 en m BW bevat deze regeling 
een van de betreffende bepalingen in de WPR afwijkend regiem.  

2.6 Aanvullende rechtsbescherming  
Dat de WPB in een bepaald geval niet van toepassing is impliceert niet, dat de geregistreerde 
onbeschermd is.  
De volgende alternatieven staan hem - afhankelijk van de situatie in concreto - ter beschikking:  

1. Het instellen van een procedure op grond van art. 1401 BW, de onrechtmatige daad, mede in 
relatie tot art. 8 EVRM. Naar verwachting zal de invoering van de WPR de jurisprudentie van 
de gewone rechter aantoonbaar beïnvloeden. Dit verschijnsel wordt ook wel met de term 
reflexwerking aangeduid.  

2. Tevens kan worden geprocedeerd in verband met een bestaande of aan te gane contractuele 
relatie en wel met het oog op een nadere concretisering van de door contractspartijen jegens 



G. Overkleeft-Verburg  www.overkleeft-verburg.nl 8

elkaar in acht te nemen goede trouw. Ook in dit verband kan de werking van grondrechten 
van betekenis zijn.  

3. Soms kan gebruik worden gemaakt van bijzondere klacht- en tuchtrechtvoorzieningen, 
bijvoorbeeld in geval van schending van een geheimhoudingsverplichting. Zie in dit verband 
de betreffende in het kader van het medisch tuchtrecht gevoerde procedures.  

4. In specifieke regelingen kunnen bijzondere beschermingsbepalingen zijn opgenomen. Vergelijk 
art. 7 Archiefwet, dat het mogelijk maakt dat de openbaarheid van in een Archiefbewaarplaats 
opgeslagen persoonsgegevens - met name op grond van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene - wordt beperkt. En voorts art. 30, derde lid, Handelsregisterwet. bepalend dat de 
door de Kamer van Koophandel op verzoek te verstrekken overzichten van in het 
handelsregister ingeschreven ondernemingen, in beginsel geen rangschikking van gegevens 
naar individuele natuurlijke personen bevatten.  

5. Voor overheidsorganen geldt - in een aantal opzichten in aanvulling op de WPR - nog de Wet 
openbaarheid van bestuur met de beroepsmogelijkheid ex art. 7 Wet Arob als pendant.  
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Hoofdstuk 3 Systematiek van de Wet persoonsregistraties  

3.1 Inleiding -  
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is de aan de WPR ten grondslag liggende methodiek primair 
gericht op regulering van aanleg en gebruik van persoonsregistraties door middel van algemeen 
verbindende voorschriften. Het toezicht is repressief van aard. De Registratiekamer kan op grond 
van art. 45 ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende ter plaatse een onderzoek instellen 
naar naleving van de betreffende wettelijke voorschriften. Tevens kan een procedure voor de 
gewone rechter worden aangespannen, ofwel om effectuering van het inzage- en correctierecht af 
te dwingen (art. 34) ofwel wegens een handelen in strijd met de bij of krachtens de wet gegeven 
voorschriften (artt. 9 en 10).  

De WPR steunt wat de handhaving betreft, in sterke mate op het persoonlijk initiatief van de 
geregistreerde. De rechtspositie van de geregistreerde is daartoe in de WPR zeer uitvoerig 
geregeld. In aanvulling op de individuele actiebereidheid opent de regeling voorts expliciet de 
mogelijkheid tot het instellen van groepsacties. Een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid, die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden de 
belangen van de geregistreerde behartigt, kan bij de rechter een gebods- of verbodsactie instellen 
(art. 10, tweede lid) en tevens de Registratiekamer verzoeken. een gericht onderzoek te entameren 
(art. 46).  

Voorts kan - na de inwerkingtreding van de WPR - de registratiepraktijk in bepaalde sectoren bij 
AMvB nog wat worden bijgestuurd. Ingevolge art. 16 kunnen na verloop van drie jaar, voor een 
bepaalde sector nadere regels worden gesteld inzake in de WPR opgenomen materiële normen 
(de artt. 4 tin 6, 8 en ii t/m 14). Verder dan een poging tot nadere concretisering kan de Kroon 
hierbij echter niet gaan. De in de WPR zelf vastgelegde uitgangspunten dienen te worden 
gerespecteerd. De betreffende regelingsbevoegdheid heeft in sterke mate de functie van stok 
achter de deur met het oog op de realisering van sectorsgewijze gedragscodes in de private sector.  

Het zwaartepunt van de nadere invulling van de WPR, de concretisering van de hierin 
geformuleerde - globale- materiële normen, zal pas op termijn - met name door concretisering in 
de toepassing - in de jurisprudentie van de gewone rechter en, binnen zekere grenzen, ook via de 
in onderzoeksbevindingen en adviezen naar buiten gebrachte standpunten van de 
Registratiekamer. z’n beslag krijgen.  

3.2 De schakelfunctie van de WPR  
Voor het karakter van de WPR is voorts bepalend, dat deze regeling in belangrijke mate aanhaakt 
bij externe normcomplexen. Dit blijkt al bij een nader doordenken van de in de wet geregelde 
registratiebevoegdheid van de houder. Art. 4, eerste lid, knoopt deze vast aan het belang van de 
houder; art. 18, eerste lid, noemt in dit verband de taak van de houder als toetssteen. In veel 
gevallen is sprake van een onderliggende wettelijke regeling die expliciet of impliciet tot registratie 
verplicht.  

Een verwijzing naar externe normcomplexen kont ook voor bij de regeling van het regiem van de 
opneming van persoonsgegevens. Deze dienen ingevolge art. 5, eerste lid, rechtmatig verkregen 
te zijn. Zie voorts de regeling van de derdenverstrekking in art. 11, eerste en derde lid. In deze 
gevallen heeft de betreffende norm in de WPR - als schakel- bepaling - uitsluitend een 
intermediaire functie gericht op de koppeling van uiteenlopende normbestanden.  

De diversiteit van de bestaande regelingen welke invloed kunnen hebben op, of normen stellen 
ter zake van, de persoonsinformatievoorziening vermindert de voorspelbaarheid van de 
uitwerking van de WPR. Per geval zullen derhalve, om hieromtrent een uitspraak te kunnen doel, 
alle van toepassing zijnde regelingen in kaart gebracht moeten worden.  
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3.3 Het systeem van de regeling  
De WPR voorziet in regulering door middel van - gediffentiëerde - algemeen verbindende 
voorschriften in de wet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, eventueel nader uitgewerkt 
in op de afzonderlijke per500nsregistraties toegesneden regelingen (formulier of reglement).  

De normstelling is gelaagd en wel als volgt:  

1. Materiële, rechtstreeks toepasbare normen in de WPR betreffen de bevoegdheid tot aanleg van 
een persoonsregistratie en daarmede verband houdende voorzieningen. de opslag van 
persoonsgegevens, het hiervan te maken gebruik (artt. 4 t/m 6, 8 en 18, eerste en tweede lid) 
alsmede de bevoegdheid tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden (artt. 11 t/s til 
en 18, derde lid).  

2. Art. 7 verplicht tot een nadere wettelijke regeling- vooraf te gaan door een AMvB - inzake de 
opneming in een persoonsregistratie van bepaalde gevoelige gegevens, namelijk gegevens 
betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit of 
intiem levensgedrag alsmede persoonsgegevens van medische, psychologische, strafrechtelijke 
of tuchtrechtelijke aard (het betreft een limitatieve opsomming)  

3. Op grond van de artt. 22 en 27 WPR zal bij AMvB een nadere regeling worden vastgesteld 
betreffende een aantal (gedeeltelijk in de wet genoemde) registraties die of slechts een interne 
functie hebben binnen een organisatie, dan wel niet meer dan voor communicatie benodigde 
gegevens bevatten (NAW-gegevens). De betreffende registratiehouders worden hierdoor - 
geclausuleerd - ontheven van hun reglements- c.q. fornulier/meldingsplicht.  

4. Voorts voorziet de wet in een nadere regeling bij AMvB op grond van:  

a. art. 17 sub b en c: de aanwijzing van onder het overheidsregiem vallende instellingen die met 
de uitvoering van publiekrechtelijke taken zijn belast alsmede - eveneens tot de 
overheidssector gerekende - instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening;  

b. art. 19, tweede lid, betreffende de bekendmaking en ter inzage legging van een vastgesteld 
reglement;  

c. art. 24, derde en vierde lid, met betrekking tot de vaststelling van de door middel van het 
formulier te verstrekken gegevens en de wijze van bekendmaking van de aanmelding en ter 
inzage legging van een afschrift van het formulier;  

d. art. 36, inzake het bepalen van de maximale hoogte van het door de registratiehouder aan de 
geregistreerde in rekening te brengen kostenvergoeding;  

e. art. 40, eerste lid: het bepalen van de hoogte van de be2oldiging, vergoeding c.q. zittingsgeld 
van resp. de voorzitter, gewone, plaatsvervangende en buitengewone leden van de 
Registratiekarner;  

f. art. 49, tweede lid, inhoudende een verklaring dat de persoonlijke levenssfeer van betrokken 
personen ernstig kan worden benadeeld door het vanuit Nederland verstrekken aan of 
betrekken van persoonsgegevens uit een zich elders bevindende persoonsregistratie waarop 
de WPR niet van toepassing is;  

g. art. 54, vierde lid, betreffende opschorting van de inwerkingtreding van de WPR m.b.t. 
hierbij aangewezen persoonsregistraties, welke bij of krachtens de wet zijn ingesteld en 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, voor zover net het oog daarop een 
nadere wettelijke voorziening nodig wordt geoordeeld.  

5. Zelfregulering. Houders van een niet bij AMvB van deze verplichting ontslagen 
persoonsregistratie (artt. 22 en 27) zijn verplicht om zelf een op de werking vnn de 
afzonderlijke persoonsregistratie toegesneden regeling vast te stellen. In de overheidssector bij 
reglement. Met betrekking tot de overige registraties: in samenhang met het door de 
registratiehouder bij de Registratiekamer in te zenden formulier van aanmelding (resp. artt. 19 
en 20 en 24, 25 jo. 20). Hierin moet de werking van de persoonsregistratie zijn beschreven. De 
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artt. 21 en 26 voorzien in een wettelijke verplichting tot naleving van het reglement c.q. een 
handelen overeenkomstig de door het formulier verstrekte systeembeschrijving.  
Het ligt voor de hand dat in de overheidssector een reglement in beginsel bindend wordt 
vastgesteld door middel van een ministeriële beschikking, een besluit van Gedeputeerde Staten 
of van het College van Burgemeester en Wethouders. Een dergelijke vaststelling kan voorts 
worden gedelegeerd of gemandateerd, al dan niet in samenhang met een intermediaire regeling 
in de vorm van Algemene aanwijzingen, een ministeriële regeling of een verordening zie onder 
6).  

6. Als brug tussen de in concreto niet altijd even duidelijke wettelijke normen en de gewenste 
gedetailleerde uitwerking in reglement en formulier, introduceert de WPR het fenomeen 
gedragscode. Hieronder wordt verstaan:  
“een besluit van een of meer organisaties, representatief voor de sector waarop het besluit 
betrekking heeft en inhoudende de regels of aanbevelingen met betrekking tot 
persoonsregistraties met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” (art. 1). 
Deze figuur is bedoeld als stimulans tot collectieve zelfregulering in bepaalde sectoren door de 
betrokken registratiehouders of hun vertegenwoordigers, in samenspraak met organisaties van 
belanghebbenden. Ter vergroting van de rechtszekerheid van betrokkenen kan de gedragscode 
aan de Registratiekamer worden voorgelegd, ter verkrijging van een zogenaamde verklaring 
van genoegzaamheid (art. 15).  
Volgens de MvT is deze methode van collectieve rechts- vorming in het bijzonder bedoeld 
voor de private sector (vgl. banken, verzekeringsmaatschappijen, informatiebureaus, 
adressenhandel etc.). Niettemin noemen de toelichtende stukken ook de mogelijkheid van 
intermediaire regulering in de overheidssector, namelijk via de thans reeds gebruikelijke 
methode van de uitgifte van Aanwijzingen voor de rijksdienst en het vaststellen van een 
gemeentelijke modelverordening door de VNG.  

7. Verloopt de collectieve rechtsvorming niet als gewenst, dan kunnen na verloop van drie jaar na 
inwerkingtreding van de betreffende bepaling, ex art. 16 bij AMvB voor een bepaalde sector 
nadere regels worden gesteld inzake de artt. 4 t/n 6. 8 en ii t/m 14. Nu art. 18 hierbij niet 
wordt genoemd, mag worden aangenomen, dat de uitwerkingsbevoegdheid ex art. 16 WPR 
uitsluitend de private sector betreft.  
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Hoofdstuk 4 De invulling van het begrip houder  

4.1 Inleiding  
Een van de meest centrale begrippen in de WPR is het begrip houder. De houder is de 
belangrijkste normadressaat. Het houderschap vervult tevens een spilfunctie bij het bepalen van 
de omvang en de effectuering van bevoegdheden.  

Zo is het belang, respectievelijk de taak van de houder bepalend voor de registratiebevoegdheid 
(artt. 4, eerste lid en art. i8, eerste lid). Een gewichtig belang van de houder kan voorts een 
rechtvaardiging vormen voor een nalaten, de geregistreerde een eerste opneming van diens 
gegevens in een registratie actief te melden, dan wel een weigering deze inzage, correctie of 
mededeling van derden- verstrekking toe te staan (art. 30 jo. artt. 28 t/m 32). Of sprake is van 
gegevensverstrekking aan een derde hangt voorts af van de omvang van de organisatie van de 
houder; personen en instanties daarbuiten gelden als derden in de zin van de WPR..  
Het is ook de houder die aan bepaalde zorgverplichtingen moet voldoen (artt. 5, 8 en 31) . Voorts 
zijn aan het houderschap een aantal administratieve verplichtingen verbonden (artt. 13, 19, 24, 28 
en 29).  
De concretisering van het houderschap is derhalve van veel betekenis.  

Volgens art. 1 van de WPR is de houder: “degene die de zeggenschap heeft over een 
persoonsregistratie”. Volgens de MvT (p. 35) is dit degene die bevoegd is het doel en het gebruik 
daarvan te bepalen. De MvA voegt daaraan toe, dat de houder degene is die beslist over de aanleg 
en de beëindiging van de persoonsregistratie (p. 42). De MvA vervolgt dan even verderop: “Het 
begrip “houder” is dus primair functioneel van aard. Dit sluit ook aan op de maatschappelijke 
werkelijkheid, omdat een persoonsregistratie meestal ten dienste staat van een bestaande 
rechtsverhouding tussen de houder en de geregistreerden. Deze verhouding bepaalt grotendeels 
het doel en de werking van de registratie, en het ligt dus voor de hand ook bij de bepaling van het 
houderschap met deze omstandigheid rekening te houden.”  

4.2 Feitelijk beheer, feitelijke zorg, gedeeld houderschap  
Naast de houder onderscheidt de WPR nog het feitelijk beheer en de feitelijke zorg.  

Onder feitelijk beheer wordt verstaan: het in ondergeschiktheid aan de houder doen functioneren 
van een registratie binnen de organisatie van de houder. Als feitelijk beheerder kan worden 
aangemerkt een afdeling die in het bijzonder verantwoordelijk is voor het bijhouden van de 
registratie of afdelingen die daarmee in de praktijk moeten werken. Ook kan de houder het 
feitelijk beheer opdragen aan een buiten zijn organisatie staande bewerker (MvT p. 35 en MvA 
p 43).  

Daarnaast wordt nog het element feitelijke zorg onderscheiden. Zeggenschap over de in de 
persoonsregistratie opgenomen gegevens is geen vereiste voor het houderschap. De zeggenschap 
over de persoonsregistratie als geheel en die over de hierin opgenomen persoonsgegevens 
kunnen uiteenlopen. Deze situatie doet zich wel voor bij een ziekenhuis- of concernconstructie. 
In dat geval zal de houder op de met de feitelijke zorg voor de persoonsgegevens belaste 
participanten moeten kunnen terugvallen in verband met correctie e.d. (MvA pp 43 en 44).  

Ook het houderschap zelf kent nog enkele variaties. Is sprake van een gehele of gedeeltelijke 
integratie van gegevensbestanden dan kan - afhankelijk van de situatie in concreto - worden 
geconcludeerd tot of een gemeenschappelijk houderschap of een afzonderlijk houderschap per 
(deel)registratie of tot een registratie met een gezamenlijk houderschap (MvA p. 43).  

4.3 De concretisering van het houderschap in de toelichting  
Wie is nu houder, met name in de publiekrechtelijke sector? De MvT geeft hieraan de volgende 
invulling: “Uit de omschrijving volgt dat ook een rechtspersoon als houder kan optreden, evenals 
organen, hoofden van diensten of het bestuur van instellingen van de overheid” (p. 35). De MvA 
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voegt hieraan toe: “Hieruit volgt, dat in de praktijk zeer vaak een rechtspersoon houder zal zijn 
van een persoonsregistratie. In de sfeer van de overheid waar de verhoudingen overwegend van 
publiekrechtelijke aard zijn, valt meer te denken aan het betrokken orgaan of, onder diens 
verantwoordelijkheid. het betrokken hoofd van dienst, dan wel aan het bestuur van de betrokken 
instelling. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de houder zal dan in feite rusten op het 
betrokken overheidslichaam, zoals het Rijk of een gemeente, of op de betrokken 
rechtspersoonlijkheid bezittende instelling” (p. 42). Op een desbetreffende vraag naar het 
houderschap binnen de gemeentelijke overheid wordt voorts geantwoord net: “Inderdaad gaan 
wij er van uit, dat dit wordt bepaald door de in de gemeentewet neergelegde 
bevoegdheidstoedeling. Dat neemt niet weg, dat onder verantwoordelijkheid van het betrokken 
orgaan, ook het betrokken hoofd van dienst als houder van een registratie zou kunnen worden 
aangewezen. Daarnaast kan de houder uiteraard anderen machtigen om namens hem op te 
treden” (p. 45).  

De MvA (p. 56) bevat in dit verband nog een curieuze passage. Gesteld wordt dat de 
meldingsplicht en de reglementsplicht (resp. de artt. 24 en 19) uitdrukkelijk niet aan een persoon - 
de houder - zijn verbonden, maar aan de registratie: “Daarmee is de mogelijkheid gegeven dat de 
vaststelling van het reglement of de invulling van het formulier geschiedt op een hoger niveau 
dan de houder. Zo is denkbaar dat een reglement wordt vastgesteld door een minister of 
staatssecretaris, terwijl het hoofd van een bepaalde dienst optreedt als houder en daarvan 
mededeling doet aan de Registratiekamer”.  

Dat bij de invulling van het houderschap in sterke mate de persoon van het ambtelijk hoofd van 
een dienstonderdeel voor ogen stond, blijkt ook uit de toelichting van de minister in de Tweede 
Kamer op de ratio van art. i8, derde lid. Na geconstateerd te hebben dat taken en bevoegdheden 
van organen feitelijk worden uitgevoerd door verschillende dienstonderdelen vervolgt hij met: 
“Uit oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer dienen die onderdelen ten 
opzichte van elkaar dan als derde te worden beschouwd. Deze laatste consequentie wordt in het 
wetsvoorstel inderdaad getrokken, maar ter compensatie is ook de mogelijkheid geopend voor 
een verruimde verstrekking van gegevens onderling”. (Hand. T.K. 1987, p. 5011).  

Het lijkt erop dat de opstellers van de MvA de thans wel gangbare invulling van het begrip 
houderschap parten speelt. In de Aanwijzingen van de Minister-President inzake de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin 
persoonsgegevens zijn opgenomen bij de rijksoverheid van 7 maart 1975 (Stcrt. 1975, nr. 50 en 
1982, nr. 156), wordt in art. 1 bepaald, dat het bevoegd gezag zorg draagt voor de vaststelling van 
een privacy-reglement. Hierop volgt: “De regeling wijst als houder van de registratie aan degene 
die de zeggenschap heeft over de werking ervan. De houder is verantwoordelijk voor de naleving 
van de regeling”. Uit de context blijkt echter, dat de term zeggenschap in dit verband beperkt 
moet worden uitgelegd. Men beoogt hiermee met name de interne toedeling van taken vast te 
leggen. Het houderschap staat in deze voor feitelijk beheer.  

Op basis van deze Aanwijzingen zijn binnen de rijksoverheid een groot aantal privacy-
reglementen vastgesteld, die vrijwel steeds het hoofd van een dienst met het houderschap 
belasten. Zoals gezegd betreft het in deze gevallen geen houderschap in de zin van de WPR, maar 
toewijzing van feitelijk beheer. Geheel terecht hanteert de Model Privacy verordening van de 
VNG hiervoor dan ook uitsluitend de term beheerder, volgens de begripsomschrijving in art. 1 is 
dit: “de functionaris die onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders is belast 
met de dagelijkse zorg van een registratiesysteem”.  

4.4 Kritiek op een ambtelijk houderschap  
Vooropgesteld zij, dat de WPR - als wettelijke (beperkings)grondslag i.v.m. de artt. 10, eerste, lid 
Gw., 8 EVRM en het legaliteitsbeginsel - in relatie/tot de overheid publiekrechtelijke 
bevoegdheden vestigt, De aan de WPR te ontlenen rechten en verplichtingen kleuren 
publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, al naar gelang de aard van de gebruiker van een 
persoonsregistratie. Wat de overheid betreft gaat het - als regeling van grondrechtsaanspraken om 
publiekrechtelijke bevoegdheden, ongeacht of het persoonsregistraties betreft welke - als 
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bestuursinstrument - dienen ter ondersteuning van de realisering van bestuurs- en 
beleidsdoeleinden, dan wel functioneren ter ondersteuning van door de overheid aangegane 
privaatrechtelijke verhoudingen. De overheid heeft de grondrechten ni. in alle soorten relaties 
volledig en direct te respecteren.  

Tot voor kort werd de bevoegdheid tot persoonsinformatievoorziening gezien als inherent aan de 
toekenning van specifieke publiekrechtelijke (taken en) bevoegdheden. De WPR stelt regels m.b.t. 
het gebruik van persoonsregistraties en vult hiermede de bestaande specifieke taak- en 
bevoegdheidstoedeling op dit punt expliciet aan. Vergelijk in dit verband de taak van de houder 
als bepalend element voor de registratiebevoegdheid in de publieke sector (art. 18, eerste lid) en 
de verschillende doelbindingsnormen.  

Mijns inziens verdraagt een concretisering als verwoord in de toelichting, met name die waarbij 
het houderschap wordt toegemeten aan uitvoerende ambtenaren, zich niet met doel en strekking 
van de WPR.  
De bezwaren zijn de volgende.  

De registratiebevoegdheid is ingevolge art. 18, eerste lid, een taakgerelateerde bevoegdheid (vgl. 
voorts art. 30 sub e). Deze taken en bevoegdheden zijn opgedragen aan organen. Gebruikelijk is 
dat d.m.v. mandatering dienstonderdelen met de feitelijke uitvoering hiervan worden belast, zij 
het onder directe verantwoordelijkheid en zeggenschap van het bevoegde orgaan. Eenzelfde taak 
kan voorts door meerdere dienstonderdelen worden uitgevoerd. Het orgaan (niet ambtenaar 
zijnde) kent voorts - o.m. betreffende het ambtelijk functioneren - een politieke 
verantwoordingsplicht.  

Aanwijzing van een diensthoofd als houder kan een doorbreking van de relatie tussen taak en 
bevoegdheden enerzijds en de primaire verantwoordelijkheid voor het daartoe benodigde 
instrumentarium impliceren. De toevoeging dat de ambtelijk houder zijn taak vervult in 
ondergeschiktheid aan het bevoegde orgaan, een verwijzing naar de hiërarchische 
ondergeschiktheidsrelatie, lijkt aan dit bezwaar in de weg te staan. Een dergelijke 
ondergeschiktheid verdraagt zich echter niet met de zeggenschapseis als element voor het 
houderschap. Vergelijk in dit verband de noodzaak van inzet van middelen e.d. in verband met 
de aan de houder opgelegde zorgverplichtingen, en het bepalen van tarieven van 
kostenvergoeding.  
Een dergelijke invulling is voorts in tegenspraak met het door de MvT (p. 35) gemaakte 
onderscheid tussen houderschap en feitelijk beheer.  

Een dergelijke invulling leidt tot gewrongen constructies. De opmerking in de MvA betreffende 
de vaststelling van het reglement door het orgaan zelf wijst al in die richting. Naast een ambtelijk 
ingevuld houderschap zou er dan sprake zijn van een hiervan te onderscheiden - eveneens aan 
verplichtingen uit de WPB voldoend - hoger gezag, dat tevens op basis van de onderliggende 
ondergeschiktheidsrelatie - door middel van richtlijnen - het functioneren van de (ambtelijk) 
houder direct kan beïnvloeden.  

Een opteren voor een zodanige invulling van het houderschap dat ambtenaren, en dan in het 
bijzonder hoofden van met de - gemandateerde - uitvoering van specifieke taken belaste 
dienstonderdelen, als houder worden aangemerkt zou als consequentie hebben, dat aldus 
ambtenaren (o.m.) - als orgaan - beschikkingsbevoegd worden m.b.t. de rechtspositie van de 
geregistreerde (vlg. de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak i.v.m. de WOB).  
Gezien de uitgangspunten van ons rechtssysteem. waarbij de beslissingsbevoegdheid m.b.t. de 
rechten en verplichtingen van individuele burgers slechts bij uitzondering en dan nog op 
bijzondere gronden, aan - niet-politiek verantwoordelijke - ambtenaren worden opgedragen en 
wetend van de daarmede verband houdende problemen inzake de inhoud van de hiërarchische 
aanwijzingsbevoegdheid van hoger gezag (vlg. de zaak Wibo van der Linde) , is een dergelijke 
invulling d.m.v. wetsduiding van op zichzelf duidelijke bewoordingen in de wet, niet 
aanvaardbaar.  

Een praktisch bezwaar is voorts dat - nu het hierbij primair om de interne overheidsorganisatie 
gaat - de geregistreerde elke duidelijkheid zou missen omtrent de vraag tot wie hij zich heeft te 
wenden. De actieve informatieplicht ex art. 29 biedt geen garantie dat de burger weet wie te 
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moeten aanspreken, nu deze verplichting in de meeste gevallen niet geëffectueerd behoeft te 
worden. Evenmin biedt de meldingsplicht aan de Registratiekamer ex art. 19 hiervoor een 
oplossing. Van de geregistreerde kan niet verlangd worden om, teneinde te weten tot wie hij zich 
precies moet richten - eerst contact op te nemen met de Registratiekamer.  

Uit het voorgaande volgt, dat bij de invulling van het houderschap, aansluiting dient te worden 
gezocht bij de bestaande taak- en bevoegdheidsstructuur in de Grondwet, organieke wetten als de 
Gemeentewet en de Provinciewet en voorts in bijzondere (medebewinds)wetten. In deze 
zienswijze volgt de registratiebevoegdheid en dus het houder- schap- de taakopdracht c.q. de 
toekenning van bestuursbevoegdheid. Houder in deze zin is dan het orgaan - dit kan als 
uitzondering op de hoofdregel een ambtenaar zijn- waaraan taken en bevoegdheden zijn 
geattribueerd of gedelegeerd. Mandaat is geen basis van bevoegdheidsverkrijging, doch slechts 
vertegenwoordigingsgrondslag. Op deze wijze wordt ook recht gedaan aan de zeggenschapseis als 
bepalend element voor het houderschap (art. 1).  

In het algemeen zal derhalve als houder hebben te gelden het orgaan, belast met de taken en 
bevoegdheden ten dienste waarvan de betreffende persoonsregistratie wordt gevoerd. Het kan 
echter ook zijn, dat informatievoorziening in concreto als zelfstandige taak is geformuleerd en als 
zodanig is onderworpen aan een specifiek wettelijk regiem. In dat geval is het houderschap geen 
afgeleide van de materie-regeling maar vloeit deze rechtstreeks voort uit de 
zeggenschapsstructuur van de onderliggende regeling (vlg. de bevolkingsregisters).  

4.5 Conclusie  
Bij de bepaling van het houderschap in de publieke sector dient te worden onderscheiden tussen 
de overheidssector in enge zin (het rijk, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen, met 
inbegrip van de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven). de bij AMvB 
aangewezen en met publiekrechtelijke taken belaste instellingen (ziekenfondsen, GAK e.d.) , bij 
AMvB aangewezen instellingen en voorzieningen voor onderwijs. gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening alsmede - als vierde categorie - de private sector. .  

Wat de private sector betreft zou ik als houder willen aanmerken de natuurlijke of rechtspersoon, 
als rechtssubject naar civiel recht. Het bestuur treedt in het algemeen in deze op - 
overeenkomstig wet en statuten - als handelend voor de rechtspersoon.  

Als houder in de overheidssector in enge zien dient in deze visie het orgaan te worden 
aangemerkt, belast met de taak en bevoegdheid ten dienste waarvan de persoonsregistratie 
functioneert. Zie ook de invulling van het houderschap in het Wetsontwerp politieregisters. 
Ambtenaren zijn derhalve in het algemeen geen houder, tenzij als orgaan, maar feitelijk 
beheerder.  
Problemen met de afbakening van het orgaanbegrip (vgl. de ( Wet Arob en de WOB) zijn niet te 
verwachten, doordat hierin ingevolge art. 17. de rechtspersoonlijkheid van de betreffende 
openbare lichamen doorwerkt.  

Bij de twee bij AMvB onder het overheidsregiem te brengen categorieën aarzel ik. Vooralsnog 
ben ik geneigd om met betrekking tot de met publiekrechtelijke taken belaste instellingen, het 
orgaan - d.w.z. veelal het bestuur - als normadressaat te zien.  
Bij instellingen en voorzieningen voor onderwijs. gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening ligt het anders. Veelal zal het hierbij gaan om stichtingen en verenigingen die zich 
naar buiten toe als zodanig presenteren. Dit zou pleiten voor een analogie net de private sector, 
d.w.z. dat - als hoofdregel - de rechtspersoon als houder wordt aangemerkt. Dit is slechts anders 
indien een zodanige parallel met de inrichting en externe profilering van publiekrechtelijke 
voorzieningen aanwijsbaar is, dat het orgaan als houder heeft te gelden. De bijzondere 
instellingen van wetenschappelijk Onderwijs kunnen in deze als voorbeeld dienen.  

Wel treedt de rechtspersoon achter het orgaan weer op de voorgrond indien een vordering bij de 
gewone rechter wordt ingesteld (artt. 9, 10 en 311). Behoudens uitzonderingen kunnen in een 
civiel geding slechts natuurlijke personen en rechtspersonen als formele procespartij optreden 
(vgl. de processuele vertegenwoordigingsbevoegdheid in wet en evt. statuten). Door de gebruikte 
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bewoordingen en de aard van deze - administratiefrechtelijke - ombudsvoorziening, kan een 
klacht hij de Registratiekamer (art. 46) daarentegen zowel gericht zijn tegen een orgaan, een 
rechtspersoon als natuurlijke personen (vgl. artt. 21 en 27).  

4.6 De organisatie van de houder  
Uit het voorgaande volgt, dat gezien de zeggenschapseis, het houderschap in de regel op een 
hoger niveau binnen de organisatie zal liggen dan wel wordt aangenomen.  

In verband met de afbakening tussen de interne en externe gegevensverstrekking, met name de 
vraag of het interne gebruiksregiem ex art. 6. tweede lid, dan wel het derdenverstrekkingenregiem 
ex artt. 11 t/m 14 en 18, derde lid, van toepassing is, dient zich des te dringender de vraag op, 
wat moet worden verstaan onder “de organisatie van de houder”. Is dit de departementale 
organisatie of het gemeentelijk of provinciaal apparaat?  

De heersende rechtsopvattingen, onder meer tot uitdrukking gebracht in de jurisprudentie (zie de 
uitspraak van de Vz. Afdeling rechtspraak RvSt. in de zaak Opmeer) . tenderen in de richting van 
een intra-organisationele informatiescheiding. Afdelingen, diensten e.d. met een verschillende 
taak dienen ten opzichte van elkaar als derden te worden aangemerkt. Het begrip organisatie 
dient in deze visie derhalve te worden opgevat als een taak gerelateerd organisatieonderdeel. 
Dikwijls zal het daarbij gaan om als zodanig herkenbare diensten of min of meer zelfstandige 
onderdelen daarvan. De thans binnen de rijksdienst vastgestelde privacyreglementen kunnen 
hierbij als uitgangspunt dienen.  
Ook binnen een dergelijk dienstonderdeel mogen de uit een persoonsregistratie afkomstige 
gegevens echter niet vrijelijk circuleren i.v.m. de door art. 6, tweede lid, vereiste 
informatiescheiding.  

Ik heb de indruk, dat de in mijn visie gewrongen interpretatie van het begrip houderschap in de 
toelichting uitsluitend ten doel heeft te verzekeren, dat binnen één ambtelijk apparaat, min of 
meer zelfstandige dienstonderdelen i.v.m. de gegevensverstrekking ten opzichte van elkaar als 
derden hebben te gelden. Naar ik hoop is in het voorgaande voldoende aangetoond, dat aan een 
zodanige - ambtelijke- invulling van het houderschap onoverkomelijke bezwaren kleven. Een 
dergelijke interpretatie is m.h.o. op het doel ervan bovendien onnodig, nu eenzelfde gevolg wordt 
bereikt door het begrip “organisatie’ te interpreteren i.v.m. het systeem van de wet, in het 
bijzonder in samenhang met art. is, eerste lid en het in diverse bepalingen geformuleerde beginsel 
van doelbinding.  



G. Overkleeft-Verburg  www.overkleeft-verburg.nl 17

Hoofdstuk 5 Het verzamelen van persoonsgegevens door de 
0verheid 

5.1 Waardoor wordt de informatiebehoefte van de overheid 
opgeroepen?  

a. Uitvoering van wettelijke en buitenwettelijke taken (met inbegrip van controle- en 
verificatieactiviteiten);  

b. beleidsvorming;  

c. beleidsevaluatie;  

d. organisatiestructuur (deconcentratie en decentralisatie van beleids- en uitvoeringstaken. 
subsidie- en bekostigingsstructuren en -  

e. informatieverplichtingen o.g.v. wet en jurisprudentie (vgl. o.m. art. 3.2.1. van het voorontwerp 
Algemene wet bestuursrecht en jurisprudentie van de Afd. R. RvSt. alsmede die van de 
gewone rechter m.b.t. eisen goede trouw i.v.m. (pre)contractuele verhoudingen).  

5.2 Hoe komt de overheid aan informatie?  
1. Met medewerking van de individuele burger:   

Rechtsgrond:   

a. op grond van een wettelijke informatieverplichting;  

b. op vrijwillige basis (met inbegrip van pseudowettelijke informatieverp1ichtiugen: op verzoek 
en op eigen initiatief (vgl. klachten, tips etc.);  

Aard en bron informatieverstrekking:  

a. gestructureerde of incidentele gegevensverstrekking;  

b. afkomstig uit een persoonsregistratie, op basis van niet systematisch vergaarde gegevens, dan 
wel op grond van persoonlijke waarnemingen.  

Wijze van informatieverschaffing:  

a. schriftelijk;  

b. mondeling.  

2. Van derden binnen de overheid (d.w.z. buiten het betreffende organisatie-onderdeel)  

Rechtsgrond  

a. op grond van een wettelijke informatieverplichting;  

b. op vrijwillige basis, in samenhang met de bestaande bevoegdheid daartoe (met inbegrip van 
pseudo-wettelijke informatieverplichtingen)  

Aard en bron informatieverstrekking:  

a. gestructureerde of incidentele gegevensverstrekking;  

b. afkomstig uit een persoonsregistratie, op basis van niet systematisch opgeslagen gegevens, dan 
wel op grond van persoonlijke waarnemingen.  

Wijze van informatieverschaffing:  

a. schriftelijk;  

b. mondeling.  
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3. Van derden (niet-individuele burgers) buiten de Overheid:  

Rechtsgrond:  

a. op grond van een wettelijke informatieverplichting (vgl. (werkgevers)verplichtingen o.g.v. 
belasting e sociale zekerheidswetgeving, informatieverplichtingen banken etc;  

b. op vrijwillige basis (met in begrip van pseudo-wettelijk informatieverplichtingen; vgl. subsidie- 
en bekostigingsvoorwaarden): op verzoek of op eigen initiatief.  

Aard en bron informatieverstrekking:  

a. gestructureerde of incidentele gegevensverstrekking;  

b. afkomstig uit een persoonsregistratie, op basis van niet systematisch opgeslagen gegevens, dan 
wel op grond van persoonlijke waarnemingen.  

Wijze van informatieverschaffing:  

a. schriftelijk;  

b. mondeling.  

4. Gegevensverzameling in eigen beheer:  

Rechtsgrond: in samenhang met taken en bevoegdheden:  

a. op grond van (pseudo-) wettelijke of door rechter geformuleerde onderzoeksverplichtingen;  

b. op eigen initiatief, met name ten behoeve beleidsvorming en -evaluatie.  

Karakter en bron gegevensverzameling:  

a. structureel of incidenteel;  

b. afkomstig uit persoonsregistraties of niet zodanig gesystematiseerde gegevensbestanden, wel 
uit persoonlijke waarnemingen.  

5.3 Rechtmatigheidsgrenzen gegevensverzameling door de 
overheid  

5.3.1 Beperkingen in relatie tot de burger  
1. Voor zover het gaat om persoonsgegevens die de persoonlijke levenssfeer raken dient bij het 

opleggen van informatieverplichtingen te worden voldaan aan de eisen ex artt. 10 Gw. en 8 
EVRM, terwijl tevens de wijze van informatievergaring de toets aan deze grondrechten (met 
name via art. 1401 BW) moet kunnen doorstaan. Is de rechter van oordeel dat de omstreden 
handelwijze de persoonlijke levenssfeer raakt, dan zal hij - bij gebreke van een 
rechtvaardigingsgrond - kunnen concluderen tot onrechtmatigheid i.v.m. inbreuk op een 
subjectief recht. Met is tevens mogelijk dat de rechter oordeelt tot onrechtmatigheid op grond 
van schending van een maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht.  

2. Ook overigens, zonder dat de persoonlijke levenssfeer in het geding is, dienen aan de burger 
opgelegde informatieverplichtingen uit hoofde van het aan de aan onze rechtsorde ten 
grondslag liggende idee van de rechtsstaat, in het bijzonder het legaliteitsbeginsel. tot een 
wettelijke basis herleidbaar te zijn. Ook dan kan de methode van gegevensverzameling door de 
rechter worden getoetst o.g.v. art. 1401 BW.  

3. De onrechtmatigheid van de gegevensverzameling en- verstrekking door een derde resulteert in 
beginsel in een onrechtmatige gegevensverzameling door de overheid. Vgl. in dit verband de 
uit ambt, beroep op wettelijk voorschrift voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen en op 
bronregistraties van toepassing zijnde wettelijke regelingen net een specifiek 
verstrekkingenregiem (WPR., WPolR, WOB, Wet justitiële documentatie e.d.).  



G. Overkleeft-Verburg  www.overkleeft-verburg.nl 19

5.3.2 Intern doorwerkende beperkingen 
Als intern doorwerkende beperkingen kunnen worden aangemerkt:  

1. doorwerking van het beginsel van doelbinding, d.w.z. dat in een bepaalde context of voor een 
bepaald doel van de burger verkregen informatie in beginsel niet zonder diens uitdrukkelijke 
instemming voor een ander doel wordt gebruikt, tenzij de wet (met name de WPB) hiertoe 
uitdrukkelijk de bevoegdheid schept.  

2. uit ambt, beroep of wettelijke voorschrift voortvloeiende algemene en specifieke 
geheimhoudingsverplich-tingen.  

3. zeggenschaps- en bevoegdheidsstructuren.  

5.3.3 Beperkingen in relatie tot lagere overheden en semi-overheden  
1. Bestaande zeggenschaps- en bevoegdheidsstructuren, verband houdend met het grondwettelijk 

decentralisatie- regiem c.q. de - genormeerde - opdracht van specifieke taken en bevoegdheden 
aan (min of meer) zelfstandige t-rc’ rechtspersonen. Doorbreking is slechts mogelijk door 
informatieverschaffing op vrijwillige basis of op grond van een wettelijke 
informatieverplichting (deze kan specifiek zijn, dan wel geïmpliceerd door (wettelijke of 
pseudo-wettelijke) goedkeurings- of planverplichtingen, subsidie-, bekostigings- of 
declaratiestelsels).  

2. Uit ambt, beroep of wettelijk voorschrift (algemeen of specifiek) voortvloeiende 
geheimhoudingsverplichtingen.  

5.4 De WPR en het verzamelen van persoonsgegevens  

5.4.1 Inleiding  
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt or de WPR niet als zodanig geregeld. Wel 
sanctioneert deze wet een onrechtmatige verzameling van persoonsgegevens.  
Art. 5, eerste lid, luidt als volgt:  
“Een persoonsregistratie bevat slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen…”. 
Het tweede lid van deze bepaling vestigt een zorgplicht van de houder: “De houder treft de 
nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen 
gegevens”.  
Voorts is in dit verband nog van belang art. 18, tweede lid, handelend over de doelbinding:” 
Zodanige persoonsregistraties bevatten slechts persoonsgegevens die voor het doel van de 
registratie noodzakelijk zijn”.  

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele 
natuurlijke persoon (art. 1). Volgens de MvT (p. 35) valt hieronder elk type gegeven dat met een 
bepaalde persoon in verband kan worden gebracht:  
“Behalve de gebruikelijke personalia zijn dit alle gegevens die omtrent een bepaalde, 
identificeerbare persoon informatie kunnen verschaffen. Die informatie kan zowel van feitelijke 
als waarderende aard zijn” (MvA. p. 45).  

Directe herleidbaarheid is geen vereiste; de mogelijkheid van identificatie d.m.v. systematische 
vergelijking kan hiertoe voldoende zijn. “Indien echter een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankracht nodig zou zijn om een dergelijke herleiding mogelijk te maken, dan zal er voor de 
toepassing van de wettelijke regeling van moeten worden uitgegaan dat deze gegevens geen 
persoonsgegevens in de zin van dit artikel zijn”, aldus de MvT op p. 35. Uitsluitend op 
persoonsnummer geregistreerde gegevens zijn in ieder geval persoonsgegevens in de zin van de 
wet (MvA, p. 115)  

Persoonsnummers, die een bepaalde persoon identificeren, zijn op zichzelf reeds als 
persoonsgegevens in de zin van de wet aan te merken (MvA p. 45). In beginsel worden opneming 
en gebruik derhalve door de betreffende bepalingen in de WPR bestreken, zij het dat volgens de 
MvA (p. 21) “deze problematiek op wezenlijke onderdelen nog onderwerp zal zijn van 
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afzonderlijke wetgeving.” Zie de strategienotitie Administratienummers bij de rijksoverheid, 
kamerstuk 18838 (MvA, pp. 21 en 60).  

De registratiehouder is ingevolge art. 5, eerste lid, eerste zin, volledig verantwoordelijk voor een 
rechtmatige verkrijging van de in een persoonsregistratie opgenomen gegevens (MvT p. 38). Zijn 
deze gegevens afkomstig van een derde, dan zal mede van belang zijn of deze bevoegd was de 
betreffende gegevens te verstrekken (MvA p 15; vgl. voorts i.v.m. de gevolgen van onrechtmatige 
koppeling MvA p. 27).  

De wijze van verkrijging c.q. de herkomst van de opgenomen persoonsgegevens dient in het 
reglement te worden vastgelegd (zie art. 20, tweede lid onder c. en h.).  

Hoewel de tekst van art. 32 suggereert dat de protocolplicht van de registratiehouder uitsluitend 
de gegevensver strekkin omvat, b de MvT hierbij uitdrukkelijk ook  

de vastlegging van de herkomst van e opgenomen gegevens. Na te hebben gewezen op de 
mogelijkheden van de geregistreerde om via kennisneming bij de registratiehouder van de bron 
van bepaalde onjuiste gegevens, degene die onrechtmatig handelde rechtstreeks in rechte aan te 
spreken, vervolgt de MvT aldus, dat ook is gelet op de belangen van registratiehouders: “doordat 
de wet het mogelijk maakt dat zij mededelingen over de herkomst en de verstrekking van 
gegevens in meer algemene termen kunnen doel zolang dit strookt met de belangen van de 
geregistreerden” (p. 28).  

De inhoud en strekking van de zorgplicht ex art. 5, tweede lid, WPR betreffende de juistheid en 
volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens, is afhankelijk van het doel van de registratie, 
de aard van de gegevens en de belangen die daarbij voor de geregistreerde in het geding zijn 
(MvT p. 38) . Deze verplichting impliceert dat de nodige voorzieningen worden getroffen met 
betrekking tot verzekering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens, met 
name in relatie tot het aan geautomatiseerde gegevensverwerking inherente gevaar van 
(ontoelaatbare) reductie van de werkelijkheid en betekenisverandering door het isoleren van 
contextgebonden gegevens (MvA pp. 14 en 15). Vgl. voorts de aangescherpte verplichtingen van 
de houder in art. 13 in geval van bedrijfsmatige gegevensverstrekking aan derden.  

Het vereiste in art. 18, tweede lid, dat persoonsregistraties slechts persoonsgegevens bevatten 
die/ voor het doel van de registratie noodzakelijk zijn, stelt zowel grenzen aan het opnemen van 
persoonsgegevens als/ aan het bewaren ervan in op personen herleidbare vorm.  
Het doelbindingsbeginsel omvat mede het permanente relevantiecriterium: slechts die gegevens 
mogen zijn opgeslagen zijn welke - op hit moment van toetsing- in relatie tot het doel 
noodzakelijk zijn te achten., hetgeen i.v.m. aard en ouderdom van de betreffende gegevens 
bewaartermijnen en (periodieke) vernietiging van (deel)bestanden impliceert.  
Ook het verzamelen van persoonsgegevens is in verband met het systeem van de WPR gebonden 
aan het doelbindingsbeginsel. Dit staat er nl. aan in de weg om gegevens “op voorraad”, d.w.z. 
ongericht te verzamelen.  
Het verzamelen van persoonsgegevens t.b.v. opneming in een persoonsregistratie zal derhalve 
steeds een doelgebonden karakter moeten dragen.  

5.4.2 De herkomst van de gegevens  
In geval van gegevensverstrekking door de betreffende burger zelf is de rechtmatigheid van de 
informatievoorziening afhankelijk van de vrijwilligheid van de gegevensverstrekking of de 
rechtsgeldigheid en reikwijdte van de hieraan ten grondslag liggende informatieverplichting. Deze 
laatste moet - voor zover de persoonlijke levenssfeer betreffend - de grondrechtstoets op grond 
van de artt. 10 Gw. en 8 EVRM kunnen doorstaan en ook overigens, in overeenstemming met 
het legaliteitsbeginsel, een wettelijke basis hebben.  
Vgl. de KR in het arrest-Numansdor1Cn MvA p. 15.  

Gaat het om gegevensverstrekking door een derde, binnen (d.w.z. binnen het betreffende 
organisatieonderdeel) of buiten de overheid uit een al dan niet geautomatiseerde 
persoonsregistratie (vgl. de koppelingsproblematiek), dan is de bevoegdheid van deze derde tot 
de betreffende gegevensverstrekking bepalend voor de rechtmatigheid van de verkrijging en dus 
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voor de door de WPR vereiste rechtmatigheid van de verzameling. Deze bevoegdheid wordt 
bepaald door het verstrekkingenregiem in de op de bronregistratie van toepassing zijnde regeling. 
Vgl. de WPR, de WPolR, de WOB, de Wet justitiële documentatie, specifieke wettelijke 
geheimhoudingsbepalingen, relevante grondrechten en- eventueel als (aanvullende) 
bodemvoorziening - art. 1401 BW.  

Om in concreto duidelijkheid te verkrijgen dient derhalve per geval of per sector de 
informatiestructuur in kaart te worden gebracht. 

Voor zover een dergelijke regeling de bevoegdheid tot de betreffende informatieverstrekking 
clausuleert door verwijzing naar een relevante wettelijke informatieplicht (vgl. art. 11, eerste lid, 
WFR), dient voorts ook de laatste rechtsgeldig te zijn en met name de grondrechtstoets te 
kunnen doorstaan. Door het centraliserende effect van art. 10 Gw. dat een formeel-wettelijke 
basis vordert in geval van een beperking van het grondrecht op privacy, zullen onder meer 
gemeentebesturen burgers zonder (formeel)wettelijke grondslag geen de persoonlijke levenssfeer 
rakende informatieverplichtingen (meer) kunnen opleggen.  

Er is derhalve sprake van een kettingwerking van feilen in het voortraject. Deze geldt ook de 
doorwerking van de in de bronregistratie onrechtmatig opgeslagen informatie. Onrechtmatig 
opgeslagen gegevens (of door hun inhoud of door de wijze van verkrijging) kunnen niet 
rechtmatig worden verstrekt en dus niet rechtmatig worden verkregen c.q. verzameld i.v.m. art. 5 
WPR..  

In geval van gegevensverstrekking door derden binnen of buiten de overheid op basis van een 
niet als persoonsregistratie aan te merken gegevensbestand dan wel persoonlijke waarnemingen 
c.a., wordt de rechtmatigheid van de verzameling en opslag eveneens bepaald door de 
rechtmatigheid van de betreffende gegevensverstrekking, te beoordelen op basis van op een 
dergelijke verstrekking van toepassing zijnde algemene of specifieke wettelijk regiem, de relevante 
grondrechten met name i.v.m. art. 1401 BW, onder doorwerking van feilen i.v.m. de 
informatieverwerving in concreto door deze derde.  

Vergelijk in dit verband de uitspraak van de MR in het arrest Bespiede Bijstandsmoeder van 9 
januari 1987 (NS 1987, 928),Een centrale, zij het niet geëxpliciteerde vraag in deze uitspraak is, of 
de overheid terzake van de uitvoering van de ABW - het doel - gebruik mag maken van tips, 
d.w.z. door burgers op eigen initiatief aangedragen informatie over medeburgers mag benutten. 
Het betreffende arrest laat zien dat de Hoge Raad het uiteindelijk doel van de 
informatieverzameling (de handhaving van de ABW) , het middel (het gebruiken van tips van 
derden) en de door de gegevensverstrekker gebruikte methode (de wijze waarop de informatie in 
concreto werd verkregen) in onderling verband beschouwt. De rechtmatigheid van de 
handelwijze van de gegevensverstrekker hangt primair af van het publieke doel, de handhaving 
van de ABW (als rechtvaardigingsgrond) en de bevoegdheid van het betreffende overheidsorgaan 
om hierbij van derden gekregen tips te benutten. Of er in concreto sprake is van rechtmatig 
verkregen informatie door het overheidsorgaan als gegevensontvanger, is echter afhankelijk van 
de vraag of de gegevensverstrekker wat de wijze van garen betreft, niet over de schreef is gegaan.  

Ook met betrekking tot het verzamelen van gegevens in eigen beheer door het benutten van 
reeds aanwezige gegevensverzamelingen dan wel het vergaren van nieuwe informatie op grond 
van waarneming c.a., zijn rechtmatigheidsgrenzen aanwijsbaar. Allereerst dient rekening te 
worden gehouden met eventueel op de beschikbare gegevensbestanden van toepassing zijnde 
regelingen met een specifiek -intern werkend- verstrekkingen- en/of gebruiksregiem. Vgl. 
bijvoorbeeld art. 6 WPR dat het gebruik van persoonsregistraties bindt aan de eis van 
verenigbaarheid met het doel ervan alsmede de artt. 11, 13, i4 en 18, derde lid, welke de 
gegevensverstrekking aan derden, d.w.z. buiten het betreffende organisatieonderdeel, regelen. 
Voorts kan het verzamelen van gegevens zijn beperkt door algemene of specifieke wettelijke 
bepalingen (zie de regeling van het communicatiegeheim in het WvSr), relevante grondrechten, 
art. i4oi BW, alsmede relevante zeggenschaps- en bevoegdheidsstructuren.  

De afgrenzing tussen de benutting van in eigen beheer zijnde persoonsregistraties en 
gegevensverstrekking door derden is overigens vaag door een onvoldoende scherpe  
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definiëring van het begrip houderschap in de WPR. Art. 1 / van de WPR definieert de houder, de 
belangrijkste normadressaat, als degene die de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie en 
het verstrekken van gegevens aan een derde als aan een persoon of instantie bulten de organisatie 
van de houder. Vraag is nu wat moet worden verstaan onder het begrip organisatie. Is dat bij een 
als houder aan te merken collegiaal bestuur als B en W het gehele gemeentelijke apparaat? Of 
dient het begrip Organisatie als gecompartimenteerd deel hiervan te worden opgevat, zodat aan 
het houderschap niet de gehele organisatie. maar een in concreto daaraan - afhankelijk van de in 
het geding zijnde taak - toe te rekenen organisatieonderdeel dient te worden begrepen. De 
toelichtende stukken geven geen uitsluitsel op dit punt. Niettemin lijkt de laatste interpretatie met 
het oog op het systeem van de WPR het meest te verdedigen. Deze opvatting strookt voorts met 
het geldende recht. Vergelijk de uitspraak van de Vz. Afd. R van de Raad van State inzake 
Opmeer.  

5.4.3 Art. 5 WPR in verband met de bestaande Jurisprudentie  
In het voorgaande is er van uitgegaan, dat art. 5, eerste lid. eerste zinsdeel, WPR het karakter 
heeft van een verwijs- of schakelbepaling, d.w.z. dat de rechtmatigheid van de verzameling van 
persoonsgegevens niet normatief wordt bepaald door de WPR maar door externe 
normcomplexen. In zoverre sluit de WPB wat het verkrijgen van persoonsgegevens betreft, 
volledig aan bij het geldende recht. Art. 1401 BW, schadeplichtigheid in geval van een 
onrechtmatige daad, vervult hierbij de belangrijkste rol, Of als “doorgeefluik”. d.w.z. via het 
criterium “inbreuk op een subjectief recht’ ten dienste van het effectueren van (elders) 
geformuleerde rechten, met name van de in de artt. 10 Gw. en 8 EVRM gegarandeerde 
grondrechten of als zelfstandige bron van - door de rechter op grond van het ongeschreven recht 
te concretiseren - zorgvuldigheidsaanspraken.  

In het hiervoor reeds genoemde arrest Bespiede Bijstands- moeder heeft de Hoge Raad 
vastgesteld dat:  
een recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden aanvaard, dat aansluit bij 
vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud mede wordt bepaald door 
art. 8 EVRM, waarvan moet worden aangenomen, dat het ook werking heeft tussen burgers 
onderling. Een inbreuk op dit recht levert in beginsel een onrechtmatige daad op in de zin van 
art, 1401 BW”.  

Opmerkelijk hierin is, dat de Hoge Rand niet het grondrecht zelf als het via art. 1401 8W tussen 
burgers te effectueren recht operationaliseert, maar de facto een zelfstandig recht formuleert. Wat 
inhoud en reikwijdte van dit nieuwe recht betreft wordt weliswaar direct geput uit de rechts- 
ontwikkeling van de grondrechten, deze worden echter niet rechtstreeks toegepast, maar in 
essentie getransformeerd in een in verband met art. 1401 8W zelfstandig afdwingbaar subjectief 
recht. Met name blijkt dit uit de (herhaalde) verwijzing - als rechtvaardigingsgrond - naar de 
beperkingsmogelijkheden van art. 8 EVRM op grond van het ongeschreven recht. Weliswaar 
aanvaardt het Europese Hof in Straatsburg onder bepaalde, zeer stringente voorwaarden 
ongeschreven recht als adequate beperkingsgrondslag, set de uitwerking die de Hoge Raad 
hieraan geeft, heeft deze jurisprudentie echter niets van doen.  

Wat de Hoge Raad doet is het - in aansluiting op eerdere jurisprudentie - in duidelijke 
bewoordingen formuleren van een zelfstandig recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer in betrekkingen tussen burgers onderling, te handhaven via een beroep op de gewone 
rechter i.v.m. schending van art. 1401 8W, met name wegens beweerde schending van een 
subjectief recht. In aansluiting op deze versterking van individuele aanspraken geeft de Hoge 
Raad in deze uitspraak echter tevens uitbreiding aan het bestaande leerstuk van de 
onrechtmatigheid opheffende rechtvaardigingsgronden.  

Hiervoor is reeds aandacht gevraagd voor de wisselwerking tussen doel en middel. De 
rechtmatigheid van de gegevens- verzameling en -verstrekking door een derde bepaalt volgens 
art. 5, eerste lid, eerste zinsdeel WPR de rechtmatigheid van de verkrijging. In het arrest Bespiede 
Bijstandsmoeder zien we dat de rechtmatigheid van de handelwijze van de  
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gegevensverstrekkende derde echter tevens (mede) wordt bepaald door: “de belangen die door 
het verzamelen en aan de overheid doorgeven van gegevens als waarom het gaat, worden gediend 
of redelijkerwijs kunnen worden gediend”, en wel als afwegingsfactor tegen de ernst van de 
inbreuk.  

Staat de omstreden handelwijze ten dienste van de overheid endoor deze als het ware uitgelokt, 
dan zal - mits het gaat om publieke belangenbehartiging - eerder sprake zijn van een rechtmatige 
gegevensverzameling en derhalve van een rechtmatige -verstrekking en -verkrijging. Uit 
rechtspolitiek oogpunt gaat het hier echter om “kritische” grenzen, die nauwlettend bewaakt 
zullen (moeten) worden.  

Art. 1401 BW biedt voorts een complementaire voorziening voor zover bepaalde aspecten door 
de uitleg van begrippen als persoonlijke levenssfeer en privé-leven niet direct onder de werking 
hiervan kunnen worden gebracht (vgl. aspecten als groepsidentiteit, bedrijfsbelangen etc.). Er zij 
tevens op gewezen dat wat de regulering van de persoonsinformatievoorziening betreft, de WPR, 
door de ordening van op de individuele persoon herleidbare gegevens - ongeacht de aard en de 
mate van intimiteit daarvan - tot uitgangspunt te nemen, verder gaat dan reikwijdte en strekking 
van de artt. 10 Gw. en 8 EVRM.  

Hoewel art. 5, eerste lid, eerste zinsdeel, hiervoor een verwijs- of schakelbepaling is genoemd, is 
het niettemin ook nog mogelijk dat de rechter deze bepaling zelfstandig gaat operationaliseren 
door in dit kader het aan art. 1401 8W te ontlenen (jurisprudentiële) normencomplex toe te 
passen en verder uit te werken.  

Omdat het in alle gevallen gaat om vage normen, zowel bij art. 1401 8W, art. 5, eerste lid, WPR 
en de artt. 10 Gw. en 8 EVRM, welke door de rechter in relatie tot de voorliggende casus moeten 
worden geconcretiseerd, is de verwachting gerechtvaardigd, dat ook in de toekomst de aan de 
verschillende normen te geven inhoud vergaand identiek zal zijn. De thans bestaande 
jurisprudentie laat wat de formulering van aanspraken betreft, niet of nauwelijks een op de 
toegepaste norm (grondrechten of maatschappelijke zorgvuldigheid) herleidbaar onderscheid 
zien.  
Wel is het zo dat met name de (in uitzicht gestelde) inwerkingtreding van art. 10 Gw. daar de 
rechter als legitimatie tot een stringentere toetsing is gehanteerd. De weerslag hiervan is zichtbaar 
in een ruimere benutting van art. 8 EVRM. Op dit punt is in de jurisprudentie tevens sprake van 
een herkenbare wisselwerking met de jurisprudentie ex art. 1401 BW.  

5.5 Sankties op onrechtmatige gegevensverzameling c.q. opslag  
De sancties zijn de volgende:  

1. schadeplichtigheid, met name o.g.v. WPR of art. i4oi UW;  

2. mogelijkheid tot het in rechte afdwingen van correctie c.q. het aanvullen van opgeslagen 
gegevens, met name o.g.v. WPR of art. i4oi UW;  

3. doorwerking onrechtmatige opslag in onrechtmatige verstrekking naar onrechtmatige 
verkrijging door een derde: kettingwerking feilen in het voortraject;  

4. beperking van het gebruik, vgl. leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs;  

5. mogelijkheid van aantasting van op basis van deze informatie genomen beschikkingen i.v.m. 
feilen besluit vorming.  

5.6 De bestaande jurisprudentie ex art. 1401 BW  
Afgezien van de effectuering van (elders) geformuleerde rechtsplichten en -aanspraken, wordt de 
vraag of de norm van art. i4oi BW is geschonden, met name bepaald door de belangenafweging 
in concreto, een kwestie van feitelijke aard. Met gaat daarbij om een waardering van de ernst van 
de inbreuk en een afweging daarvan tegen het gewicht van het gestelde belang bij het verzamelen, 
doorgeven en/of gebruiken van de in het geding zijnde persoonsgegevens.  
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Relevante factoren zijn:  

1. over wie gaat het: ‘public figures” moeten meer gedogen dan anderen (Pres. Eb. Amsterdam 12 
maart 1987, KG 1987, 175);  

2. de gebruikte methode zie i.v.m. art 8 EVRM:  
- MR 10 april 1979. NS 1979, 374, afluisteren  
advocaten tijdens beroepsuitoefening;  
- MR ik februari 1984, NS 19814, 495, gemeentelijke registratie-verplichting i.v.rn. controle 
gebruik recreatiewoningen Numansdorp;  
- ER 8 mei 1984, NS 1984, 741, gedwongen fotograferen van verdachten;  
- MR 9 januari 1987, AB 1987, 231. bespieden bij standsmoeder; - Pres. Eb. Roermond 12 
september 1985, KG 1985, 299, plaatsing gesloten t.v.-circuit op fabrieksafdeling 
Zie i.v.m. zorvuldigheidsaanspraken ex art. 1401 BW:  
- Pres. Rb. Breda 1 juni 1965, NS 1965, 337. afluisteren d.m.v. microfoon en bandrecorder;  
- Pres. Eb. Alkmaar 2 juni 1967, NS 1367, 284, filmen zonder toestemming;  
- Pres. Rb. Amsterdam 6 november 1980, NJ 1981, 502, heimelijk opnemen van beeld- en 
geluidsmateriaal;  
- Pres. Eb. Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982, 277: het zonder toestemming van de betrokkene 
aan derden bekend maken van medische gegevens;  
- Pres. Rb. Amsterdam 15 december 1983, KG 1984, 53, gebruikmaking van de schending van 
de geheimhoudingsplicht van een derde;  
- Pres. Eb. Haarlem 11 december 1984, KG 1985, 16. niet gerechtvaardigde inbreuk 
zwijgplicht van een medicus;  
- Pres. Eb. Amsterdam 12 maart 1987, KO 1987, 175, langdurig posten van een (foto-
)journalist t.b.v. nieuwsgaring door een boulevardblad.  

3. de tijdsduur van het verzamelen (vgl. MR 9 januari 1987, AB 1987, 231);  

4. de aard van de verzamelde gegevens: gaat het om gevoelige gegevens, eventueel de intieme 
levenssfeer betreffend of om min of meer onschuldige gegevens, zie:  
- MR. i4 februari 1984, NS 1984, 495 (Numansdorp);  
- Pres. Eb. Haarlem 17 juli 1981, NS 1982, 277;  
- Pres. Rb. Haarlem 11 december 1984, KG 1985, i6;  
- MR 9 januari 1987, AB 1987, 231;  

5. de plaats waar de gegevens worden verzameld;  

6. het belang van de gegevens (vgl. Pres. Rb. Amsterdam 12 maart 1987, KO 1987, 175).  

Aangetekend zij dat de hiervoor onderscheiden aspecten in de verschillende arresten min of meer 
verstrengeld voorkomen. Evenmin wordt - anders dan in de WPR - altijd een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen het verzamelen/verkrijgen van persoonsgegevens, de eventuele 
opslag daarvan in een persoonsregistratie en het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt. 
De voorliggende feiten worden veelal als geheel beoordeeld zonder dat de afzonderlijke stappen 
uiteen gerafeld en van een afzonderlijke beoordeling worden voorzien.  
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Hoofdstuk 6 De registratiebevoegdheid in de 
overheidssector  

6.1 Inleiding  
lngevolge art, 18, eerste lid, wordt binnen de overheidssector (vgl. art. 17) een persoonsregistratie 
slechts aangelegd indien dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de houder. 
Het doel van de persoonsregistratie - te expliciteren in het reglement (art. 20, tweede lid onder a) 
- mag ex art. 4, tweede lid, niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.  

De registratiebevoegdheid van (aangewezen semi-)overheidsorganen en instellingen van 
onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is aldus beperkter dan die van 
houders in de private sector. Art. 4, eerste lid, bepaalt, dat in die categorie een persoonsregistratie 
mag worden aangelegd voor een bepaald doel waartoe het belang van de houder redelijkerwijs 
aanleiding geeft.  

In de schriftelijke stukken zijn voor dit onderscheid in registratiebevoegdheid tussen de publieke 
en de private sector een viertal argumenten aangevoerd. Volgens de toelichting is de 
informatievoorziening binnen de (ee- mi-)overheid en daarmee op een lijn te stellen instellingen 
en voorzieningen, meer omvattend en ook indringender dan elders gebruikelijk is, terwijl door de 
samenhang van taken  

- in vergelijking met de private sector - in deze categorie meer derden-verstrekkingen 
plaatsvinden (MvT p. 26). De geregistreerde heeft bovendien veelal niet de vrijheid om zich aan 
het overheidshandelen te onttrekken door het dwangkarakter van de onderliggende - veelal van 
publiekrechtelijke aard zijnde - verhouding (MvA p. 31). In een latere fase, in de Nota naar 
aanleiding van het Eindverslag (p. 4) is deze argumentatie nader aangevuld met een verwijzing 
naar art. 10 Gw.: Het wetsvoorstel strekt er mede toe bescherming te bieden aan een klassiek 
grondrecht, “dat samen met andere klassieke grondrechten primair de vrijheidssfeer voor de 
burgers garandeert tegenover de overheid”. Dit is naar ik meen het belangrijkste motief om dit 
stringente regiem te rechtvaardigen.  

De WPR biedt wat de registratiebevoegdheid betreft een “minimumregeling”. Het is echter 
mogelijk, dat het noodzakelijkheidsbeginsel in concreto nog nader wordt aangescherpt en zelfs, 
dat de registratie van bepaalde gegevens bij nadere regeling of aanwijzing van daartoe bevoegde 
organen ontoelaatbaar verklaard word (vgl. de mogelijkheid van aanvullende ‘gemeentelijke en 
provinciale verordeningen).  
Ook in contractuele relaties kan een nadere aanscherping worden bedongen.  

6.2 De aanleg van een persoonsregistratie  
Art. 18,eerste lid, koppelt de registratiebevoegdheid aan de taak van de houder. Vraag is nu; wie 
bepaalt wat als zodanig moet worden aangemerkt. Is hierbij de subjectieve taakopvatting van de 
registratiehouder beslissend of dient datgene wat als taak wordt geformuleerd naar objectieve 
maatstaven toetsbaar te zijn?  
Ik meen dat dit laatste moet worden aangenomen.  

In een beperkt aantal gevallen is de taak van een overheidsorgaan uitdrukkelijk geformuleerd in 
de Grondwet (b.v. in art. 90 en met name de sociale grondrechten) of de wet (vgl. art. 28 
Politiewet en art. 8 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten).  

In de meeste gevallen is de taakopdracht echter inherent aan geattribueerde c.q. gedelegeerde 
bevoegdheden - zowel algemeen als specifiek van aard -, en derhalve af te leiden uit bestaande 
competenties, in samenhang met de considerans en de wetsgeschiedenis van de regeling in 
kwestie.  
De taak kan voorts zijn geëxpliciteerd in de jurisprudentie of worden ontleend aan de heersende 
politieke opvattin en (vgl. het subsidiebeleid).  
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De specifieke taken van instellingen van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening kunnen worden ontleend aan de hierop betrekking hebbende wetgeving, statuten, 
reglementen, subsidie- en bekostigingsvoorwaarden. Voor de semi-publieke sector zijn - naast 
specifieke wetgeving - nog in het bijzonder de richtlijnen en aanwijzingen met toelichting van 
daartoe bevoegde organen van belang  

Hiervoor is reeds het standpunt ingenomen, dat de rechter kan toetsen of in concreto sprake is 
van een taak van de houder. De opportuniteit van die taakopdracht staat hem evenwel - als 
resultaat van primair politieke besluitvorming - in beginsel niet ter beoordeling.  

Art, 18, eerste lid spreekt uitsluitend over de taak van de houder, met voorbijgaan van het doel 
van de persoonsregistratie. Hiermee is uitgedrukt, dat (semi-) overheidsorganen en de hiermee op 
een lijn gestelde instellingen geen vrijheid van handelen hebben met betrekking tot 
persoonsgegevens (MvT p. 24). Het doel van een persoonsregistratie moet echter wel in het 
reglement worden osschreven (art. 20, tweede lid onder a), terwijl het tweede lid van art. 18 de 
doelformulering vooronderstelt. door het doel als toetssteen in verband met de opslag van 
afzonderlijke persoonsgegevens te introduceren.  
De doelomschrijving dient derhalve in art. 18, eerste lid, te worden ingelezen: slechts dan is 
aanleg toegestaan, indien een qua doel concreet omschreven persoonsregistratie noodzakelijk is 
voor een goede vervulling van de taak van de houder.  

Wat onder het noodzakelijkheidscriterium is te verstaan is in de toelichtende stukken niet nader 
uitgewerkt. Vooralsnog kan worden uitgegaan van de gebruikelijke betekenis van de term 
noodzakelijk, met als synoniemen: onmisbaar, onvermijdbaar, vereist, dwingend en verplichtend.  
De noodzakelijkheidstoetsing is derhalve stringenter dan een proportionaliteitstoetsing, de 
toetsing op evenredigheid.  
Als relevante elementen komen in aanmerking: de hoeveelheid te verwerken gegevens in 
samenhang met de aard ervan, het gebruik, in het bijzonder de verplichte gegevensverstrekking 
aan derden, alsmede de heersende maatschappelijke opvattingen betreffende een normale 
efficiënte bedrijfsvoering  

6.3 Het opnemen van gegevens in een persoonsregistratie  
Ingevolge art. 18, tweede lid, bevat een geoorloofde persoonsregistratie slechts persoonsgegevens 
die voor het doel van de registratie noodzakelijk zijn.  
Er is derhalve sprake van meerdere toetsmomenten. Naast toetsing net betrekking tot de aanleg, 
verplicht de WPR tevens tot toetsing aan het noodzakelijkheidscriterium met betrekking tot de in 
concreto op te nemen persoonsgegevens. Zoals elders reeds is uitgewerkt, is deze bepaling 
hiermee niet uitgeput, maar behelst deze voorts het permanente relevantiecriterium. De 
opgenomen persoonsgegevens dienen op elk willekeurig moment te voldoen aan het vereiste dat 
deze voor het doel van de persoonsregistratie noodzakelijk zijn te achten, hetgeen 
bewaartermijnen en periodieke schoning van (deel)bestanden impliceert.  

De vraag dient te worden gesteld, of naast het belang van de houder bij registratie, in bijzondere 
gevallen en onder bepaalde nader uit te werken voorwaarden, het belang van de (potentieel-) 
geregistreerde als rechtvaardigingsgrond met betrekking tot de opneming van afzonderlijke 
persoonsgegevens mag worden aangemerkt.  
Ik denk dan aan gevallen waarbij de taak c.q. het belang van de houder, zoals verwoord in de 
doelomschrijving, niet aanwezig is en de aandrang tot opneming van bepaalde persoonsgegevens 
uitgaat van de (potentieel-)geregistreerde; in het algemeen met het oogmerk om aldus in 
aanmerking te komen voor een bepaalde vorm van dienstverlening. Een mij voor ogen zwevend 
voorbeeld betreft een personeelslid dat - met instemming van de betrokkenen - i.v.m. 
schuldsanering de werkgever vraagt om een deel van het salaris rechtstreeks naar schuldeisers 
over te maken.  

Mijn aarzeling houdt verband met de vrees dat - zo individueel gegeven toestemming als 
grondslag van het opnemen van persoonsgegevens wordt aangemerkt - hiermee het (van 
openbare orde zijnde) beschermingskarakter van de WPR mogelijkerwijs in gevaar komt. 
Anderzijds bestaat het risico, dat door dit soort gevallen - de praktijk is in deze sterker dan de leer 
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- het noodzakelijkheidscriterium in relatie tot de taak van de houder en het doel van de registratie 
wordt opgerekt, zodanig dat dit toetsingscriterium aan noodzakelijke scherpte gaat inboeten  

In relatie tot de vraag of persoonsgegevens in verband met het doel van de registratie 
noodzakelijk zijn, doet zich nog een bijzonder probleem voor. De ervaring leert, dat het met een 
persoonsregistratie beoogde doel - i.v.m. het duurkarakter van een daaraan ten grondslag liggende 
relatie - na verloop van tijd kan veranderen. Omdat het hierbij dikwijls om een geleidelijk proces 
gaat - sluipend als het ware - kan het zijn dat de doelomschrijving op een bepaald moment het 
gerealiseerde of informele doel niet neer (volledig) dekt. Weliswaar bevatten de gebruikelijke 
doelomschrijvingen “enige lucht” in de vorm van interpretatieruimte. Veel kan dit echter niet zijn 
door de aan de WPR inherente verplichting tot specificiteit van de doelbepaling. Wil de 
doelomschrijving als toetselement kunnen fungeren, één van de peilers van de voorgestelde 
regeling, dan dient deze - in samenhang met de aan de persoonsregistratie ten grondslag liggende 
relatiepatronen - aan de daartoe te stellen eisen van kenbaarheid en voorzienbaarheid te voldoen.  

Wel kan de betekenis van de gebruikte bewoordingen in de tijd evolueren als gevolg van 
maatschappelijke en technische ontwikkelingen en eventuele (nieuwe) onderliggende regelingen. 
Zie de ontwikkeling van de salarisadministratie tot personeelsinformatiesysteem. De 
betekenisverandering in deze houdt verband met veranderingen in de wetgeving- zowel de 
individuele rechtspositie. de sociale zekerheid en de belastingheffing betreffend -‘ voorts met 
wijzigingen in opvattingen over sociaal- en ondernemingsbeleid als ook met ontwikkelingen in de 
informatietechnologie, die een gerichter gebruik van werknemersgegevens als management 
informatie (-tools) mogelijk maken.  

Vooropgesteld zij, dat de nader in art. 20 uitgewerkte reglementsplicht impliceert, dat het doel 
van een persoonsregistratie in overeenstemming dient te zijn met - en dus een regelmatige 
confrontatie veronderstelt met - het in de praktijk van alle dag hiervan gemaakte gebruik. De 
praktijk is echter sterker dan de leer. Blijkt het gerealiseerde gebruik - en dus het 4a.f-orins44 doel 
- niet identiek te zijn aan het geformaliseerde en als zodanig omschreven doel, dnn doet zich de 
vraag voor, aan welk van beide de opneming van afzonderlijke persoonsgegevens is te toetsen op 
rechtmatigheid. In dat geval dient mijns inziens het aan de registratiepraktijk te ontlenen - 
informele - doel, voor zover overigens in overeenstemming met de WPR, als uitgangspunt bij 
toetsing te worden genomen.  

6.4 Registratiebevoegdheid en relevante grondrechten  
De regeling van de registratiebevoegdheid van overheidsorganen in de WPR is aan te merken als 
beperkingsgrondslag i.v.m. de artt. 10 Gw. en 8 EVRM, voor zover de persoonlijke levenssfeer 
wordt geraakt, en overigens als een door het legaliteitsbeginsel vereiste wettelijke regeling.  
Hoewel in de considerans en de toelichtende stukken deze functie van de WPR geen aandacht 
krijgt - de wet zou slechts strekken ter uitvoering van de regelingsopdracht in art. 10. tweede en 
derde lid Grondwet - vindt deze opvatting bevestiging in het inmiddels aanvaarde ontwerp van 
een spoedwetje (Kamerstuk 20382) , waarbij de beoogde inwerkingtreding van art. 10, eerste lid 
Gw., voorzien op 17 februari 1988, met betrekking tot verzamelingen van persoonsgegevens 
gehouden door de overheid wordt opgeschort tot 17 februari 1990. De MvT motiveert de 
indiening mede met de vertraging bij de totstandkoming van de WPR (pp. 1 en 2).  

Ik ben overigens van mening, dat waar het gaat om diep in de vrijheidssfeer van de burgers 
ingrijpende persoonsregistraties: of door de bijzondere aard van de daarin opgenomen 
persoonsgegevens - in samenhang met de daaraan mogelijkerwijs verbonden gevolgen - (vgl. 
politieregisters e.d.) of door het gebruik dat daarvan gemaakt wordt (vgl. een basisadministratie 
als het GBA), de WPR hiertoe een onvoldoende grondslag biedt.  
In die gevallen behoort de wetgever zelf de ingevolge art. 10, eerste lid Gw. vereiste afweging in 
een specifieke regeling vast te leggen.  

De WPR kan voorts als adequate beperkingsgrondslag in de zin van art. 8, tweede lid EVRM 
worden aangemerkt. Deze bepaling noemt een aantal doeleinden ten dienste waarvan de 
persoonsregistratie moet strekken, wil deze i.v.m. de daardoor teweeg gebrachte schending van 
de privacy rechtmatig kunnen zijn. Genoemd worden: ‘s lands veiligheid. de openbare veiligheid 
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of het economische welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden alsmede 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.  
Het moet derhalve gaan om overheidstaken ten dienste van bepaalde belangen. De rechter kan 
derhalve op deze basis aan de in art. 8, tweede lid EVRM geformuleerde doelcriteria toetsen of 
sprake is van een overheidstaak in de zin van art. 18, eerste lid WPR. welke in beginsel de inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde rechtvaardigt.  

Voorts dient deze inbreuk “noodzakelijk” te zijn in een democratische samenleving. De 
authentieke Engelse tekst gebruikt hier de term “necessary”. Anders dan de (niet authentieke en 
dus niet bindende) Nederlandse vertaling, welke hiervoor de term “nodig” heeft geïntroduceerd, 
tendeert het authentieke begrip “necessary” eerder naar “noodzakelijk”. In zoverre wordt met de 
noodzakelijkheid5- toetsing in art. 18, eerste en tweede lid WPR in beginsel aan deze toetsingseis 
voldaan.  

De WPR voldoet echter - door de op grond van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 
rechten van de mens hieraan te stellen materiële eisen - weer niet zonder meer aan het in de 
beperkingsclausule ex art. 8, tweede lid, EVRM opgenomen vereiste van een adequate wettelijke 
grondslag. Of deze aanwijsbaar is, hangt in concreto af van zowel de WPR als de hierop 
gebaseerde uitvoeringsbesluiten, in samenhang met het op de afzonderlijke persoonsregistratie 
toegesneden reglement.  
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Hoofdstuk 7 De registratiebevoegdheid in verband net 
gevoelige gegevens  

Art. 7 voorziet in een nadere regeling voor het opnemen in een persoonsregistratie van bepaalde 
categorieën - in het algemeen als gevoelig aangemerkte - gegevens. en wel persoonsgegevens 
betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit of 
intiem levensgedrag, alsmede persoonsgegevens van medische, psychologische, strafrechtelijke of 
tuchtrechtelijke aard.  

Deze bijzondere aanscherping van de registratiebevoegdheid is gemotiveerd met als argumentatie, 
dat deze gegevens naar hun aard de persoonlijke levenssfeer diepgaand kunnen raken danwel dat 
de vastlegging ervan in het maatschappelijk verkeer bijzondere risico’s - de mogelijkheid van 
discriminatie - inhoudt. Voorts zou art. 6 van het Verdrag van Straatsburg hiertoe verplichten. 
(MvT p. 38 en MvA p. 25). Het laatste argument is niet overtuigend nu de betreffende bepaling 
niet meer zegt, dan dat de hier bedoelde persoonsgegevens niet geautomatiseerd verwerkt mogen 
worden: “unless domestic law provides appropiate safeguards”. De toelichting op deze bepaling 
biedt geen verduidelijking van wat hieronder is te verstaan.  

Niettemin is de voorgestelde - nader in te vullen- regeling een goede zaak, omdat deze de 
belangrijkste categorieën persoonsgegevens betreft en een nadere regeling de mogelijkheid biedt, 
tot een nadere concretisering van de registratiebevoegdheid, met uitstralende werking naar andere 
categorieën persoonsgegevens. De MvT (p. 19) merkt hieromtrent op: “Indien zou worden 
omschreven welke gegevens voor welke doeleinden mogen worden vastgelegd, betekent dat niet 
alleen een belangrijke preventieve waarborg, maar levert dat ook een bruikbaar aanknopingspunt 
op voor de toepassing van de overige, deels meer uitgewerkte materiële normen van het 
wetsvoorstel”.  

De nadere regeling kan differentiëren naar de soorten van registraties. Vergelijk in dit verband de 
bijzondere regeling in het Wetsontwerp politieregisters (Kamerstuk 19589). Art. 5, eerste lid, van 
dit wetsontwerp bepaalt dat registratie van personen wegens hun godsdienst of levensovertuiging, 
ras, politieke gezindheid, seksualiteit, intiem levensgedrag, of op grond van medische of 
psychologische kenmerken niet is toegestaan. Het tweede lid voegt daaraan toe, dat opneming 
van persoonsgegevens m.b.t. deze kenmerken slechts geschiedt voor zover dit voor het doel van 
de registratie “onvermijdelijk” is.  

De opsomming van gegevens die - in het bijzonder - als gevoelig zijn te kwalificeren is limitatief 
van aard (MvT p. 38 en MvA p. 25). Het is niet noodzakelijk dat de betreffende 
persoonsgegevens zelf de bedoelde informatie verschaffen. Onder omstandigheden kunnen ook 
die gegevens als zodanig worden aangemerkt: “uit de vastlegging waarvan dergelijke informatie 
rechtstreeks kan worden afgeleid” (MvT p. 38). In het bijzonder valt te denken aan de vastlegging 
van namen en adressen in een bepaalde context (MvA p 22, Nota n.a.v. Eindverslag p. 13).  

Dok overigens kan het zijn dat persoonsgegevens, niet behorend tot een van de genoemde 
categorieën, in het maatschappelijk verkeer als gevoelig worden aangemerkt. Vergelijk 
bijvoorbeeld het gegeven vakbondslidmaatschap of informatie over de hoogte van het 
persoonlijk inkomen. In die gevallen dient de mate van gevoeligheid door te werken in de 
toepassing van de materiële normen, met name in de daarin voorziene afweging van belangen 
(MvT p. 38).  

De nadere regeling zal in fasen worden gerealiseerd. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van 
art. 7 zal bij AMvB een nadere regeling worden vastgesteld, binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding hiervan gevolgd door de indiening van een wetsontwerp. De AMvB blijft in 
beginsel van kracht tot de inwerkingtreding van deze specifieke wettelijke regeling.  

Het is niet de bedoeling om in de nadere regeling alsnog een vergunnings- of ontheffingsregiem 
te introduceren (MvA pp. 26 en 27).  

De in uitzicht gestelde regeling zal voor alle persoonsregistraties in de zin van de WPR gelden, 
ongeacht het in concreto toepasselijke regiem (Nota n.a.v. het Eindverslag p. 13).  
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In het oorspronkelijk ingediende wetsontwerp kwam in het tweede lid van art. 7 de volgende 
zinsnede voor: “De vrijheid van kerkgenootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan en andere 
genootschappen op geestelijke grondslag tot het houden van een persoonsregistratie betreffende 
de daartoe behorende personen blijft onverlet”. Na een - sterk ideologisch getint - debat werd (als 
enige) het amendement Kosto (nr. 15), strekkend tot het laten vervallen van deze bepaling, in de 
Tweede Kamer aanvaard.  
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Hoofdstuk 8 De verstrekking van gegevens uit een 
persoonsregistratie  

8.1 Inleiding  
De WPR definieert in art. 1 het verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie als: “het 
bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of 
grotendeels steunt op gegevens die in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door 
verwerking daarvan, al dan niet in verband net andere gegevens, zijn verkregen”.  

Bij de verstrekking van persoonsgegevens kunnen een viertal modaliteiten worden 
onderscheiden:  

a. gebruik van de opgeslagen gegevens binnen de eigen organisatie;  

b. het ter beschikking stellen van persoonsinformatie aan derden;  

c. het verlenen van inzage aan de geregistreerde en  

d. het verschaffen van informatie aan een bewerker.  

In de betekenisbepaling van de WPR is het verstrekken van gegevens aan een derde omschreven 
als: “het verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten 
de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de 
geregistreerde”.  

De - eventueel in te schakelen - bewerker is degene die het geheel of een gedeelte van de 
apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie waarvan hij niet de houder is, 
wordt gevoerd (art. 1). In de regel zal dan sprake zijn van een contractuele relatie tussen houder 
en bewerker. Vergelijk in dit verband de functie van computerservicebureaus, uitwijkfaciliteiten, 
het voeren van privé-registraties op apparatuur elders e.d.  

Op het doorgeven van gegevens door de houder aan een bewerker is - afgezien van het 
gebruiksregiem in art. 6 WPR - geen specifieke verstrekkingsregel van toepassing, zodat deze 
vorm van gedeelde bedrijfsvoering verder buiten beschouwing blijft.  
Zie voorts de artt. 8, 9, 10, 21, 26 en 50 WPR betreffende de verplichtingen van de bewerker.  

De rechtspositie van de geregistreerde is in par. 7 van de WPR geregeld. De artt. 28, 29, 30, 32 en 
33 hebben in het bijzonder betrekking op de rechten van de belanghebbende op kennisneming. 
Omdat de rechten van de geregistreerde geen nuttigheidsfunctie beogen, immers primair 
dienstbaar zijn aan de handhaving van diens rechten, wordt het inzagerecht niet als 
verstrekkingsvariant in de hier bedoelde zin opgevat.  

Zoals uit de hiervoor weergegeven definities blijkt, wordt het onderscheid tussen interne en 
externe gegevensverstrekking bepaald door de vraag wie als ouder van een persoonsregistratie 
dient te worden aangemerkt en meer nog, wat onder diens organisatie moet worden begrepen.  

Hiervoor is het standpunt ingenomen, dat de houder als regel in de overheidssector het orgaan 
zal zijn waaraan taken en bevoegdheden. ten dienste waarvan de betreffende persoonsregistratie 
functioneert, zijn geattribueerd of gedelegeerd, tenzij de informatievoorziening als specifieke taak 
met daaraan gerelateerde bevoegdheden is verzelfstandigd. In dat geval dient als houder het met 
het informatiebeheer belaste orgaan te worden aangemerkt.  
Onder het begrip “organisatie van de houder” zal in deze visie het taakgerelateerde 
organisatieonderdeel zijn te verstaan, d.w.z. dat deel van de organisatie dat zich onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegde orgaan feitelijk net de uitvoering van de betreffende 
overheidstaak bezig houdt.  
Zie voorts hoofdstuk 4.  
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8.2 Het interne verstrekkingenregiem  
De interne verstrekking van persoonsgegevens, d.w.z. binnen het taakgerelateerde 
dienstonderdeel van de houder, wordt beheerst door art. 6 WPR..  
Het eerste lid bepaalt, dat de opgenomen persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor 
doeleinden die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn. Het tweede lid van dit 
artikel vestigt een plicht tot interne - functionele - informatiescheiding. De verstrekking van 
persoonsgegevens binnen de organisatie van de houder is slechts toegestaan aan personen die 
ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Art. 6 kent derhalve een tweeledig criterium. 
De gegevensverstrekking moet qua doel van gebruik zowel verenigbaar zijn met het doel van de 
persoonsregistratie in kwestie als ook passen bij de functieomschrijving van de ontvanger. De 
MvA (p. 47) stelt omtrent het laatstgenoemde punt: “dat de gegevens slechts mogen worden 
verstrekt aan personen wier taak objectief met zich meebrengt, dat zij van die gegevens zullen 
moeten kennisnemen”.  
De wijze waarop de betreffende gegevens worden gebruikt, de vraag of op basis daarvan de juiste 
beslissingen worden genomen komt in het kader van de WPR niet ter toetsing.  

De interne beschikbaarheid van persoonsgegevens zal in het reglement moeten worden geregeld. 
Art. 20, tweede lid onder e,f en g, noemt als onderwerpen: de categorieën van personen of 
instanties waaraan gegevens uit de registratie worden verstrekt, de soorten van gegevens die aan 
deze personen of instanties worden verstrekt en de rechtstreekse toegang tot de registratie. Nu op 
dit punt geen onderscheid wordt gemaakt tussen interne en externe gegevensverstrekking moet 
worden aangenomen, dat ook het interne informatiepatroon expliciet in het reglement moet 
worden vastgelegd en wel in overeenstemming met art. 6, tweede lid.  

De toelichting ontbeert een nadere invulling van het begrip verenigbaar met het doel van de 
registratie. Vergelijking met de in art. 11, eerste lid, gehanteerde formulering, waarbij 
derdenverstrekking is toegestaan indien deze voortvloeit uit het doel van de registratie leert, dat 
het begrip verenigbaar enige ruimte laat en een afweging veronderstelt tussen het doel van de 
persoonsregistratie en het gebruiksdoel. Activiteiten als b.v. intern (wetenschappelijk) onderzoek 
e.d. ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie is dan op deze noemer toegestaan, 
zonder als zodanig als doel van de registratie gespecificeerd te zijn.  
Een relatie met het doel van de registratie zal echter steeds aanwijsbaar dienen te zijn.  

8.3 Regiem externe gegevensverstrekking  

8.3.1 Inleiding  
Zoals reeds is aangegeven, begrijpt art. 1, de definitiebepaling, onder het verstrekken van 
gegevens aan een derde: het op enigerlei wijze beschikbaar stellen van gegevens aan een persoon 
of instantie buiten de organisatie van de houder, d.w.z. buiten het organisatorische geheel 
waarover de houder zeggenschap heeft en ten dienste waarvan de registratie wordt gehouden 
(MvT p. 36). Hiervoor is een zodanige invulling van het begrip organisatie bepleit, dat hieronder 
een taak gerelateerd organisatieonderdeel wordt verstaan. Deze zienswijze impliceert dat delen 
van eenzelfde organisatie uit een oogpunt van gegevensverstrekking in relatie tot elkaar als derde 
in de zin van de WPR moeten worden beschouwd. Ook binnen één ambtelijk apparaat kan 
derhalve het derdenverstrekkingenregiem van toepassing zijn De verstrekking van 
persoonsgegevens aan derden is wat de overheidssector betreft, geregeld in de artt. 11 t/m 14 en 
18, derde lid.  

Omdat de bedrijfsmatige verstrekking vnn persoonsgegevens aan derden binnen het openbaar 
bestuur (nog) tot de uitzonderingen behoort, is de betreffende regeling in art. 13 verder buiten 
beschouwing gelaten.  

Art. 11, eerste lid, behelst de hoofdregel.  
Uit een persoonsregistratie mogen slechts gegevens aan een derde worden verstrekt:  

a. voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie;  

b. wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of  
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c. geschiedt met toestemming van de geregistreerde.  

8.3.2 Gegevensverstrekking, voortvloeiend uit het doel  
Wat de doelbinding betreft kent art. 11, eerste lid een stringenter criterium dan art. 6, eerste lid. 
Dat de gegevensverstrekking moet “voortvloeien uit het doel” betekent dat het doel van de 
registratie impliceert dat in bepaalde gevallen gegevensverstrekking aan derden plaatsvindt. Deze 
derdenverstrekking is dan als het ware begrepen in de doelstelling van de persoonsregistratie in 
kwestie, expliciet of krachtens heersende maatschappelijke opvattingen. De uitleg in concreto 
wordt bepaald aan de hand van de aard van het doel, de omstandigheden van het geval en de 
opvattingen in het maatschappelijk verkeer (MvT p. 40 en MvA p. 51).  

8.3.3 Gegevensverstrekking, vereist ingevolge wettelijk voorschrift  
Een belangrijke bron van geoorloofde derdenverstrekkingen wordt gevormd door bestaande 
wettelijke informatieverplichtingen  
De term wettelijk voorschrift in art. 11, eerste lid, heeft betrekking op een daad van wetgeving. 
Dit is een regeling afkomstig van een tot de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften 
bevoegd orgaan (MvT p. 40).  

Anders dan in de literatuur door enkelen is aangenomen, bevat art. 11, eerste lid geen vrijbrief 
aan lagere wetgevers om op eigen initiatief informatieverplichtingen te creëren. Zoals bevestigd in 
de MvA moet een dergelijke regeling - voor zover de persoonlijke levenssfeer rakend om 
rechtsgeldig te zijn (cumulatief) voldoen aan de eisen uit hoofde van de beperkingsclausules in de 
artt. 10 Gw. en 8 EVRM. Gezien de centralistische strekking van art. 10, eerste lid, Gw. betekent 
dit onder meer, dat mb.t. informatieverplichtingen, welke naar heersende rechtsopvatting als 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene kunnen worden aangemerkt, een 
formeel-wettelijke beperkingsgrondslag aanwijsbaar dient te zijn (MvA p. 24 en Hand. TK 1987 
p. 5010).  

Omdat dergelijke wettelijke informatieverplichtingen, voor zover gericht op structurele 
informatieverschaffing, mede een registratieverplichting inhouden, zal in deze gevallen de externe 
verstrekking vrijwel steeds zijn verdisconteerd in de doelomschrijving. In die gevallen is de 
externe gegevensverstrekking reeds toegestaan als uit het doel voortvloeiend.  

Op de keper beschouwd en anders dan gesuggereerd, schept deze bepaling i.v.m. 
gegevensverstrekking o.g.v. een (elders geformuleerde) wettelijke informatieverplichting geen 
nieuwe bevoegdheid. Het opleggen van wettelijke informatieverplichtingen vergt, mede i.v.m. de 
grondrechten, een specifieke afweging tussen het beoogde doel, d.w.z. het te dienen belang, en 
het middel van een zekere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Door de 
verstrekkingsdwang impliceert een wettelijke informatieverplichting - als rechtvaardigingsgrond - 
reeds de bevoegdheid tot gegevensverstrekking in relatie tot de geregistreerde. De WPR doet in 
dit verband niet meer dan het in abstracto herhalen van, of verwijzen naar, een reeds aan de 
specifieke informatieverplichting inherente bevoegdheid tot gegevensverstrekking aan een derde. 
De bepaling is echter in zoverre van betekenis, dat hierdoor buiten kijf is, dat de betreffende - in 
een formele wet dan wel een hierop steunend uitvoeringsbesluit vervatte - bepalingen, door de 
WPR worden gerespecteerd. De rechtszekerheid is hiermede gediend.  

8.3.4 De Wet openbaarheid van bestuur als wettelijke informatieve 
verplichting  

De informatieverstrekking aan niet geregistreerden - derden - ingevolge de Wet openbaarheid van 
bestuur is voor overheidsorganen een door wettelijk voorschrift vereiste gegevensverstrekking in 
de zin van art. 11, eerste lid, WPR. Of derden de facto inzage in persoonsregistraties krijgen, 
hangt af van toepassing van de uitzonderingsgronden in art. 4 WOB. Met name is in dit verband 
van belang de uitzonderingsgrond in art. 4 aanhef en onder h. De informatieverstrekking vindt 
niet plaats indien en voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen: “h. het recht van een 
ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van medische en 
psychologische onderzoekresultaten, die individuele gevallen betreffen”.  
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In dit verband is derhalve een uitdrukkelijke afweging in concreto tussen enerzijds het door de 
WOB gediende openbaarheidsbelang en anderzijds het belang van de betrokkene (geregistreerde) 
vereist. Het openbaarheidsbelang is het abstracte publieke belang van informatieverschaffing. Het 
persoonlijke belang van de verzoeker bij de gevraagde informatie speelt in beginsel (in negatieve 
zin) geen rol; wel echter eventueel positief bij de beoordeling van de toepassing van de 
uitzonderingsgronden.  

De Afdeling rechtspraak verlangt in geval van een weigering een op de inhoud van de 
afzonderlijke stukken toegespitste motivering en controleert deze ook aan de hand van het 
betreffende dossier op juistheid. Het belang van de overheid zelf legt - naar de jurisprudentie 
inmiddels leert - daarbij geen extra gewicht in de schaal.  

Voorzover jurisprudentie beschikbaar is blijkt, dat de Afdeling aan deze uitzonderingsgrond geen 
vastomlijnde inhoud toekent. Hoewel weigeringen op deze grond als zodanig door de Afdeling 
zijn gesanctioneerd (vgl. de Vz. Afdeling rechtspraak inzake Opmeer) , worden aan deze 
uitzonderingsbepaling met name procedurele eisen ontleend in relatie tot het belang van 
betrokkene(n). Deze kunnen betrekking hebben op de wijze van openbaarmaking, het weglaten 
of onleesbaar maken van namen en adressen, het stellen van voorwaarden aan een publicatie op 
basis van verstrekt materiaal, het boren van betrokkenen indien gegevensverstrekking wordt 
overwogen, alsmede het op termijn beschikbaar stellen van de gevraagde informatie.  

De geregistreerde over wie informatie aan derden verstrekt is of dreigt te worden kan hiertegen 
op grond van de Wet Arob bezwaar maken en bij de Afdeling Rechtspraak als belanghebbende 
tegen een beslissing tot openbaarmaking van stukken, zijn persoon betreffende, opkomen. Het 
hangt dan echter af van het betreffende overheidsorgaan, eventueel via de effectuering van de 
hoorplicht, of op andere wijze verkregen informatie dat een dergelijk verzoek ingewilligd zal 
worden en van de termijn waarop de openbaarmaking plaatsvindt, of men nog tijdig, eventueel 
via een schorsingsverzoek aan de Voorzitter, feitelijke informatieverstrekking kan tegenhouden.  

Uit het voorgaande blijkt, dat de WPR het WOB-regiem, voor zover gegevensverstrekking aan 
een derde betreffend, respecteert.  
Vraag is hoe de gewone rechter, bevoegd tot kennisneming van vorderingen uit hoofde van de 
WPR, zich zal opstellen in geval van betwiste rechtmatigheid van derdenverstrekking op grond 
van de WOB. Het ligt mijns inziens voor de hand, dat hij een dergelijke vordering niet 
ontvankelijk acht nu de Wet Arob jo. Wet RvSt. terzake in een met voldoende waarborgen 
omklede procedure voorziet.  
Dit voorbeeld van samenloop van rechterlijke competenties - er zijn er meer - is een argument te 
meer, om de in art. 11, eerste lid, als rechtmatigheidsgrondslag opgenomen wettelijke 
informatieverplichting slechts in verwijzende zin op te vatten.  

8.3.5 Gegevensverstrekking met toestemming van de geregistreerde  
Als derde rechtvaardigingsgrond voor de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde 
noemt art. 11, eerste lid de toestemming van de geregistreerde. Art. 12 verbindt hieraan de 
volgende - als waarborgen voor de geregistreerde bedoelde - eisen:  

1. de toestemming kan slechts schriftelijk en nauwkeurig omschreven worden gegeven en kan 
voorts steeds schriftelijk worden ingetrokken;  

2. de toestemming kan slechts betrekking hebben op één geval of op een beperkte categorie van 
gevallen.  

Hieruit volgt, dat gegevensverstrekking op basis van individueel gegeven toestemming in slechts 
beperkte mate is toegestaan en niet of nauwelijks bruikbaar is in geval van structurele externe 
gegevensverstrekking.  

8.3.6 Wetenschappelijk onderzoek en dringende en gewichtige reden.  
Naast de gevallen dat - overeenkomstig de hoofdregel in art. 11, eerste lid - 
informatieverstrekking aan derden is toegestaan op grond van het doel van de 
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persoonsregistratie, een wettelijke informatieverplichting of individueel gegeven toestemming, is 
de registratiehouder hiertoe voorts ingevolge art. 11, tweede lid, bevoegd - dus niet verplicht -: 

1. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of  

2. op grond van een dringende en gewichtige reden,  

althans voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig 
wordt geschaad.  

Aan de afzonderlijke gegevensverstrekking dient derhalve een uitdrukkelijke afweging van de 
desbetreffende belangen, waaronder dat van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de geregistreerde, vooraf te gaan. Het initiatief dient uit te gaan van degene die de betreffende 
informatie wenst te ontvangen (MvT p. 40).  

Of sprake is van onevenredige schade i.v.m. de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde, 
hangt mede af van de aard van de gevraagde gegevens en de beschikbare mogelijkheden om op 
andere wijze in de gestelde informatiebehoefte te voorzien (MvT p. 52).  

De uitzondering op de hoofdregel in geval van een dringende en gewichtige reden moet 
restrictief worden uitgelegd (MvT p. 52). Met deze voorziening is bedoeld tegemoet te komen aan 
een plotseling opgekomen informatiebehoefte, b.v. in verband net calamiteiten, welke tot een 
direct handelen noodzaakt.  

8.4 De verstrekking van adressenbestanden  
De verstrekking aan derden van adressenbestanden, d.w.z. bestanden persoonsgegevens 
uitsluitend bestaande uit naam. adres, woonplaats, postcode en soortgelijke voor communicatie 
benodigde gegevens, uit niet voor bedrijfsmatige gegevensverstrekking aan derden bedoelde 
persoonsregistraties, is ingevolge art. 14 onderworpen aan een bijzonder regiem.  

De aan een dergelijke rechtmatige externe gegevensverstrekking ex art, 14 jo. art. 13 gestelde 
eisen zijn de volgende:  

1. het initiatief moet uitgaan van de derde; deze dient hierbij het gebruiksdoel te vermelden;  

2. dit gebruiksdoel is niet in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;  

3. de verstrekking is redelijkerwijs in overeenstemming met dat doel;  

4. de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde wordt door de verstrekking niet onevenredig 
geschaad en  

5. evenmin is een verzoek van de geregistreerde ontvangen om een dergelijke verstrekking van 
diens gegevens achterwege te laten.  

De geregistreerde heeft derhalve volgens art. 14, tweede lid, een onvoorwaardelijk recht om een 
dergelijke verstrekking van adresgegevens te voorkomen of te doen beëindigen (MvA p. 54).  

Hoewel adresgegevens op zich genomen neutraal van aard zijn, kan deze informatie onder 
omstandigheden een gevoelig karakter krijgen en wel door de bron waaraan deze informatie 
wordt ontleend, mede in relatie tot het voorgenomen gebruik ervan.  

Bij de vereiste, aan de verstrekking voorafgaande, afweging dient het aspect van mogelijk 
contextgebonden gevoeligheid van de gevraagde informatie uitdrukkelijk te worden betrokken 
(vgl. MvA p. 25).  

8.5 De uitbreiding van toegelaten derdenverstrekkingen in de 
overheidssector.  

Het externe verstrekkingenregiem kent in art. i8, derde lid, een uitbreiding met betrekking tot de 
publieke en semi-publieke sector. Uit persoonsregistraties welke onder het voor de 
overheidssector (art. 17) geldende specifieke regiem van art. 18, eerste en tweede lid, vallen, 
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kunnen tevens - zij het geclausuleerd - gegevens worden verstrekt. De voorwaarden luiden als 
volgt:  

1. het initiatief moet uitgaan van de informatievrager;  

2. het moet daarbij gaan om een persoon of instantie met een publiekrechtelijke taak;  

3. de informatievraag dient taakgebonden te zijn, d.w.z. slechts gegevens te betreffen welke nodig 
zijn voor de uitvoering van deze taak, terwijl  

4. de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde door de verstrekking niet onevenredig mag 
worden geschaad.  

Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een bevoegdheid tot gegevensverstrekking; een 
informatieverplichting kan hieraan niet worden ontleend.  
Evenals in de hiervoor beschreven uitzonderingen in de in art. 11, eerste lid, geformuleerde 
hoofdregel, dient in concreto de gegevensverstrekking te worden vooraf gegaan door een 
uitdrukkelijke afweging - van geval tot geval- tussen het doel van de verlangde 
informatieverstrekking en de zwaarte van de daardoor te bewerkstelligen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde, met name te beoordelen in relatie tot de aard van 
de gegevens of het verband waarin deze zijn vastgelegd (MvT p. 43)  

Het vereiste dat met de gegevensverstrekking de uitvoering van een publiekrechtelijke taak moet 
worden gediend betekent, dat binnen de in en op basis van art. 17 gedefinieerde overheidssector 
nader moet worden onderscheiden tussen organen, instellingen en voorzieningen die bevoegd 
zijn om op basis van art. i8, derde lid, gegevens te verstrekken en organen die gerechtigd zijn 
informatie op deze titel te ontvangen. Als hiertoe gerechtigde kan zich slechts de drager van een 
publiekrechtelijke taak kwalificeren.  

Anders dan de minister in eerste instantie tijdens de behandeling van de WPR in de Tweede 
Kamer suggereerde, hoeft de gegevensverstrekking op grond van art. i8, derde lid, niet ook nog 
eens te voldoen aan de aan art. 6 ontleende eis van verenigbaarheid met het doel van de 
persoonsregistratie. In een latere fase van de mondelinge behandeling kwam de minister terug op 
eerder in deze zin gedane uitlatingen (Hand. TK 1987 pp. 5011, 5042, 5050 en 5051)  

Uit het voorgaande volgt, dat een beroep op art. 18, derde lid, slechts in beperkte mate bruikbaar 
is en niet als hechte basis voor structurele informatievoorziening kan worden aangemerkt.  
Met name omdat het hierbij gaat om een bevoegdheid van de gegevensverstrekker; het 
verplichtende element ontbreekt. Is dat er wel, met andere woorden is een wettelijke 
informatieverplichting aanwijsbaar. dan is een beroep op art. i8, derde lid, overbodig. Wat 
afgezien van de bestaande bevoegdheids- en zeggenschapsstructuur ook meespeelt is dat het 
risico van een verkeerde afweging van de in het geding zijnde belangen voor rekening van de 
gegevensverstrekkende registratiehouder komt, Deze is mogelijk schadeplichtig o.g.v. art. 9.  

Deze bezwaren spelen wellicht minder indien zowel de verstrekker als de ontvanger deel 
uitmaken van één en dezelfde organisatie, met name indien binnen een apparaat de verschillende 
dienstonderdelen ten opzichte van elkaar als derden in de zin van de WPR moeten worden 
gezien, echter met elkaar zijn verbonden door middel via een personele Unie in de zin van een 
“gedeeld” houderschap.  

8.6 Beperking van de bevoegdheid tot gegevensverstrekking aan 
derden  

Eet hiervoor uiteengezette externe verstrekkingenregiem in de artt. 11 tJm i4 en 18, derde lid, 
kent een belangrijke clausulering. Gegevensverstrekking aan derden is niet toegestaan indien uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is (zie artt. 11, derde 
lid, 14 en 18, derde lid).  

De gebruikte terminologie: “uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift”, is ontleend 
aan art. 272 WvSr. en heeft de in dat verband daaraan gehechte betekenis (MvA p.  

53).  
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Opneming van deze beperking in de WPR betekent, dat bestaande - extern genormeerde - 
geheimhoudingsregiems als randvoorwaarden gelden met betrekking tot een rechtmatige 
gegevensverstrekking aan derden en als zodanig door de WPR worden gerespecteerd. Vigerende 
(en nieuwe) geheimhoudingsverplichtingen blijven derhalve onverminderd van toepassing.  

8.7 Bestaande jurisprudentie i.v.m. externe gegevens- 
verstrekking  

Uitleg wettelijke informatieverplichtingen  

Algemeen  

1. ER 8 januari 1982, NS 1982, 423, Ouwendijk/Notaris Pons:  

uitleg en toepassing van art. 142, eerste lid, Wet op het Notarisambt;  

2. MR 10 december 1974, NS 1975, 178, Stad Rotterdan/FIOD:  

art. 49 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen i.v.n. art. 8 EVRM;  

3. Hof Amsterdam 2 juli 1981, NS 1982, 537, schending geheimhoudingsplicht door politie i.v.m. 
Wet Just. Doc.;  

4. Eb. Utrecht 2 december 1986, NJ 1987, 654: art. 27 Wet J.D.  

5. MR 6 maart 1987, RvdW 1987, 12 :art. 17 Krankzinnigenwet;  

M.b.t. de WOB:  

6. Afd. R. 10 november 1983, AH 1984, 63: privacy van ondernemingen;  

7. Vz. Afd. R. iS december 1984, KG 1985, 63: informatieverstrekking t.b.v. controledoeleinden 
(Opmeer);  

8. Va. Afd. R. 4 maart 1986, AB 1986, 404 en 405: openbaarheid strafdossiers t.b.v. gelaedeerden;  

9. MR 23 mei 1986, NJ 1987, 702: gebruik van FIOD-p.v. als bewijs in een alimentatieprocedure.  

Overige informatieverplichtingen (bekostigingsregelingen e.d.):  

1. Pres. Rb. Arnhem 1 augustus 1983, KO 1983, 257;  

2. Pres. Rb. Amsterdam, 10 november 1983 (rolnr. KO 82/1166): beide: 
RIAGG’s/Ziekenfondsen: betreffende uit het machtigingssysteem voortvloeiende 
informatieverplichtingen.  

Onrechtmatige gegevensverstrekking:  

1. Hof Leeuwarden 27 april 1938, 757: mededelingen over financiële problemen;  

2. Hof ‘s-Oravenhage 30 november 1972, NJ 1973, 190: spontane mededeling over strafrechtelijk 
verleden werknemer aan diens werkgever;  

3. Pres. Rb. Roermond, 17 januari 1985, KG 1985, 38: uitlatingen OvJ en commissaris van 
gemeentepolitie tegenover pers over gebleven verdenking na beëindiging strafzaak;  

4. Pres. Rb. Haarlem 17 juli 1981, RvdW/KG 1981, io8: gebruik zonder toestemming van 
medische gegevens in een echtscheidingsprocedure.  

5. Pres. Rb. Amsterdam 15 december 1984, KO 1984, 53: publikatie uit processen-verbaal 
ontvoeringszaak- Heineken.  

Het belang van de informatieverstrekking:  

Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 1 oktober 1985, KO 1985. 320, Prentice Kall/ LOl.  
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Hoofdstuk 9 Koppeling van gegevensbestanden  

9.1 Inleiding  
Een eerste vraag bij de behandeling van dit specifieke thema is wat onder koppeling moet worden 
volstaan. In de WPR ontbreekt een definitie. In het algemeen wordt onder koppeling begrepen: 
het aanbrengen van technische c.q. organisatorische voorzieningen met de bedoeling om 
verschillende persoonsregistraties als één gegevensbestand te kunnen benutten. Met gaat derhalve 
om het in onderlinge samenhang kunnen verwerken en gebruiken van uit verschillende 
zelfstandige gegevensbestanden afkomstige persoonsinformatie.  

Anders dan de WPR bevat het Wetsontwerp politieregisters wel een regeling van het 
koppelingsfenomeen. Dit ontwerp verstaat in art. 1, de definitiebepaling, onder koppeling:  

“het treffen van technische of organisatorische voorzieningen waardoor verschillende 
verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken”.  

Wat zijn nu de drijfveren om tot koppeling over te gaan? Hierbij zijn de volgende “aanjagers” te 
onderscheiden:  

a. doelmatigheidsstreven in samenhang met een versterkt kostenbewustzijn. Tendensen gaan in 
de richting van een verdergaande structurering van de informatievoorziening in combinatie 
met een gedecentraliseerd informatiebeheer (kwantiteitsbeheersing), specialisatie en verificatie 
(kwaliteitsverhoging);  

b. uitvoeringscomplexiteit van regelingen (vgl. de Wet Studiefinanciering en de stelselwijziging 
sociale verzekeringen);  

c. toenemende behoefte aan beleids- en sturingsinformatie ten behoeve van de 
beleidsvoorbereiding, -evaluatie en- uitvoering;  

d. beleidsmatige nadruk op criminaliteits- en fraudebestrijding.  

9.2 Koppelingsmodaliteiten  
De koppelingsmodaliteiten lopen sterk uiteen en kunnen variëren van relatief lichte vormen, 
waarbij de mens de verbindende schakel vormt, tot een zware variant, waarbij verschillende 
gegevensbestanden binnen één systeem zijn geïntegreerd.  

Koppelingen kunnen in beginsel zowel op conventioneel gevoerde persoonsregistraties als op 
geautomatiseerde gegevensbestanden betrekking hebben. De (fysieke) grenzen zijn bij 
handmatige registraties echter snel bereikt. Dit ligt anders bij de geautomatiseerde 
informatieverwerking in netwerkverband. Uit een oogpunt van gevaarzetting is de aandacht 
derhalve geconcentreerd op de laatstgenoemde vorm.  

Het woord koppeling is - hoe beladen ook - niet meer dan een terminologische paraplu.  
Om de consequenties van de WPR in dit verband aan te kunnen geven is het derhalve nodig om 
wat meer zicht te krijgen op de onderliggende constructies.  

De volgende varianten kunnen - van licht naar zwaar- worden onderscheiden:  

1. Het door middel van menselijke tussenkomst vergelijken. combineren en gebruiken van de 
output van meerdere- onafhankelijk van elkaar gevoerde - informatiesystemen.  

2. De signaalfunctie: het gesystematiseerd vergelijken van in verschillende persoonsregistraties 
opgenomen gegevens - ook wel ‘matching’ genoemd - ten behoeve van controle of 
opsporingsdoeleinden (vgl. de term Rasterfahndung).  

3. De brievenbusconstructie: in het ene systeem aangebrachte wijzigingen en toevoegingen 
worden, bij wijze van georganiseerde dienstverlening (geautomatiseerd berichtenverkeer), 
rechtstreeks doorgegeven aan de houder van een persoonsregistratie elders. Deze kan het 
eigen gegevensbestand hieraan aanpassen (vlg. het GBA).  
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4. De ontlenings- of verificatiefunctie: de systemen zijn zodanig gekoppeld, dat één ervan door 
middel van een datacommunicatieverbinding informatie bij een of meer andere systemen kan 
opvragen en deze kan relateren aan de eigen bestanden.  

5. Interactief verkeer: de informatiesystemen zijn fysiek gescheiden maar voorzien elkaar 
onderling van gegevens in geval van wijzigingen of het voortbrengen van nieuwe informatie.  

6. De nog als zelfstandige entiteiten te onderscheiden gegevensbestanden maken deel uit van een 
systeem, waarin meerdere functies zijn geïntegreerd (vgl. de ontwikkeling van GRA tot 
gemeentelijk bevolkingsinformatiesysteem)  

De met koppelingen verband houdende voorzieningen kunnen incidenteel of permanent van 
aard zijn.  
Van de hierdoor verkregen informatie kan voorts op uiteenlopende wijze gebruik worden 
gemaakt, variërend van het op basis hiervan ondernemen van specifieke actie tot het aanleggen 
van een nieuwe persoonsregistratie, met aan meerdere bestanden ontleende gegevens. De 
koppeling kan zowel persoonsregistraties in de eigen organisatie betreffen als een combinatie van 
interne en externe gegevensbestanden.  

Anders dan de toelichting op de IPR (MvA, p. 14 en Nota n.a.v. Eindverslag, p. 7) is de term 
koppeling hier niet gebruikt voor het met elkaar combineren van uiteenlopende gegevens in één 
persoonsregistratie, met het doel aldus “nieuwe” informatie te vergaren.  
In de gangbare terminologie wordt de term koppeling gehanteerd met het oog op de onderlinge 
samenhang van meerdere registratiesystemen. Het onderling relateren van uiteenlopende 
gegevens in één persoonsregistratie is een vorm van “verwerking” of “gebruik” in de zin van art. 
6, eerste lid, WPR.  

Uit de voorgaande opsomming blijkt, dat het ontwerp van informatievoorziening in belangrijke 
mate bepaalt of men aan koppelingen toekomt. Kiest men voor kleine informatiemodules, al dan 
niet in combinatie met een gedecentraliseerd informatiebeheer, dan zal men sneller uitkomen op 
koppelingsvoorzieningen dan bij een geïntegreerd informatiesysteem het geval is.  

Hoewel dus zeker niet bij elke koppeling uit een oogpunt van privacy een bedreiging behoeft te 
worden aangenomen, is er niettemin reden de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.  

Met name gaat het daarbij om de gevaren van een steeds verdergaande persoonsprofilering (vgl. 
het minimabeleid) en vormen van sociale etikettering (vgl. de etnische minderheden) : de burger 
als voorwerp van overheidszorg. Hierdoor kan de legitimiteit van het overheidshandelen in relatie 
tot de burger in gevaar komen.  

Hoewel de burger gebaat is bij een efficiënt werkend overheidsbedrijf en een binnen de 
organisatie toegenomen privacybewustzijn - beide positieve factoren - wordt de kans op fricties 
groter, nu de administratie sterker dan voorheen - onder het mom van dienstverlening aan de 
burger - gaat leunen op externe informatievoorziening: de overheid als grote broer. Het gaat 
hierbij steeds om aspecten die de machtsbalans tussen burger en overheid raken. Het is zaak te 
voorkonen dat deze - eventueel slechts gevoelsmatig - (teveel) ten nadele van de burger 
verschuift.  
Het is opmerkelijk dat in het algemeen weinig of geen aandacht bestaat voor de sociaal-
psychologische aspecten van de persoonsinformatievoorziening. De verplichting om de, burger te 
melden uit welke bronnen de benodigde informatie zal worden geput, is een noodzakelijke 
voorwaarde voor behoud van vertrouwen in de overheidsadministratie. Anders is het: voor u, 
maar over en zonder u.  

9.3 Stelt de WPR grenzen aan de koppeling van 
gegevensbestanden?  

Vraag is nu hoe het koppelingsfenomeen in de WPH is geregeld.  
Niet expliciet, zoals hiervoor reeds werd aangegeven. Volgens de MvA (pp. 14 en 27) dient 
koppeling in de meeste gevallen als verstrekking te worden gedefinieerd en is deze dus als 
zodanig onderworpen aan de betreffende bepalingen in de WPR.  
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Het kan echter ook zijn, dat verschillende gegevensbestanden zodanig hecht in één systeem zijn 
geïntegreerd, dat het geheel resulteert in een nieuwe persoonsregistratie. In dat geval dient aan de 
bepalingen betreffende aanleg e.d. van een persoonsregistratie te zijn voldaan (MvA, p. 14).  

Ingevolge art. 20, tweede lid, sub h, dient in het reglement expliciet melding te worden gemaakt 
van eventuele verbanden tussen de registratie en enige andere gegevens- verzameling (vgl. art. 24, 
derde lid).  
Zie voorts art. 20, tweede lid, sub e. f en g, bepalend dat in het reglement wordt omschreven wie 
welke persoonsgegevens mag ontvangen, dan wel rechtstreeks toegang tot het informatiesysteem 
heeft.  

Met het definiëren van koppeling als verstrekking, zijn we er echter nog niet. De WPR kent nl. 
verschillende verstrekkingsregelingen. in hoofdzaak afhankelijk van de vraag of het gaat om een 
verstrekking binnen de organisatie van de houder - in dat geval is het gebruiksregiem van art. 6 
van toepassing - dan wel om gegevensverstrekking aan een derde daarbuiten - geregeld in de artt. 
11, 13 en 14 - , terwijl de overheidssector in het veelbesproken art, 18, derde lid, nog een derde - 
aanvullende -variant kent.  

Er dient echter nader te worden genuanceerd, al naar gelang de gebruikte koppelingsvariant.  
Gaat het om een combinatie van gegevens uit meerdere bestanden door menselijke tussenkomst, 
dan is er geen sprake van verstrekking, maar van een gecombineerd gebruik van meerdere 
registraties. In dat geval is art. 6 - het gebruiksregiem - van toepassing. Of een dergelijke 
koppeling rechtmatig is hangt dan af van de vraag of het doel van dit specifieke gebruik 
verenigbaar is met het doel van de in het geding zijnde persoonsregistraties. terwijl degene die de 
koppeling uitvoert bovendien - op grond van zijn taak - bevoegd moet zijn de gegevens te 
ontvangen.  

Bij de brievenbusconstructie alsmede bij koppelingen ten behoeve van de ontlenings- en 
raadpleegfunctie, is zowel sprake van verstrekking als van ontvangst van persoonsinformatie, 
afhankelijk van de rol van de registratie in kwestie. In geval van interactief verkeer zijn de 
houders van de participerende registraties zowel verstrekker als ontvanger. Bij’” matching” gaat 
het in het bijzonder om de verstrekking van persoonsgegevens.  

De grens tussen de interne en externe gegevensverstrekking wordt bepaald door het houderschap 
en de vraag wat onder de organisatie van de houder moet worden verstaan. Hiervoor is reeds 
betoogd, dat in het algemeen als houder moet worden aangemerkt, het orgaan waaraan de taken 
en bevoegdheden, ten dienste waarvan de persoonsregistratie functioneert, zijn geattribueerd of 
gedelegeerd. De organisatie van de houder is dan te begrijpen als het taakgerelateerde organisatie- 
of dienstonderdeel.  

Het gevolg is, dat in het houderschap de verantwoordelijkheid voor meerdere - min of meer 
uiteenlopende - persoonsregistraties kan samenvallen. Of beter gezegd, dat een orgaan houder 
kan zijn van meerdere persoonsregistraties. Met name binnen gemeenten en provincies, waar een 
aanwijzing van resp. B en W en Gedeputeerde Staten als houder voor de hand ligt, zal dat het 
geval zijn. Het probleem is dan: zijn koppelingen binnenshuis van voldoende waarborgen 
voorzien?  

Koppelingen binnenshuis, dat wil zeggen binnen de organisatie van de houder en met 
gebruikmaking van technische faciliteiten, vallen eveneens onder het gebruiksregiem van art. 6. 
Het tweede lid van dit artikel bepaalt, dat binnen de Organisatie van de houder uit een 
persoonsregistratie slechts gegevens worden verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die 
gegevens mogen ontvangen. De MvT leert, dat deze verstrekking wordt beheerst door het in het 
eerste lid van dit artikel uitgedrukte beginsel van doelbinding. Dit betekent, dat volgens de WPR 
interne koppelingen slechts zijn toegestaan tussen persoonsregistraties net harmoniërende 
doelomschrijvingen. Een aanzienlijke beperking derhalve.  

Hoewel de WPB - anders dan in art. 11 - hiervan geen melding maakt, kan intern echter ook 
worden gekoppeld op grond van een specifieke, daartoe strekkende en dus aan de WPB 
derogerende. formeelwettelijke informatieplicht.  
Dat beperkingen van de gebruikswaarde van persoonsregistraties voorts samenhangen met zowel 
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de inrichting van het informatiesysteem als de gekozen doelomschrijving, behoeft geen nader 
betoog.  

Zijn derden in het spel, dan is het algemene verstrekkingenregiem van art. 11 van toepassing, dan 
wel de bijzondere - hierna verder buiten beschouwing te laten- varianten in de artt. 13 en 14.  

Art. 11 staat gegevensverstrekking aan derden toe indien deze voortvloeit uit het doel van de 
registratie, is gebaseerd op een wettelijke informatieplicht danwel berust op door de 
geregistreerde gegeven toestemming. Voorts mogen - na afweging van het privacybelang van de 
geregistreerde - persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek en statistiek of op grond van een dringende en gewichtige reden.  

Een vergelijking tussen het gebruiks- en het verstrekkingenregiem laat zien, dat de laatste 
stringenter is wat de doelbinding betreft. Het criterium dat slechts een uit het doel voortvloeiende 
gegevensverstrekking is toegestaan, is strikter dan de eis dat de gegevensverstrekking doeleinden 
moet dienen, welke met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn.  

Niettemin biedt het verstrekkingenregiem ruimere koppelingsbevoegdheden, met name door - 
eventueel in afwijking van het doel - (materieel-)wettelijke informatieverplichtingen als 
rechtmatigheidsgrondslag aan te merken en tevens te voorzien in een specifieke regeling voor 
wetenschappelijk onderzoek en statistiek.  

Art. 18. derde lid, verruimt het verstrekkingenregiem binnen de overheidssector, Desgevraagd 
kunnen ook persoonsgegevens worden verstrekt aan personen en instanties met een 
publiekrechtelijke taak, althans indien zij deze informatie voor de uitvoering van deze taak nodig 
hebben en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt 
geschaad. Anders dan de artt. 11, 13 en 1h spreekt deze bepaling niet over gegevensverstrekking 
aan derden.  

Kan deze bepaling wellicht ook dienen als complementaire rechtmatigheidsgrondslag voor 
interne koppelingen, als relativering van de doelbinding in art. 6?. De bewoordingen van deze 
bepaling, met name de dubbele verwijzing naar een publieke taak, in combinatie met de 
functionele bepaaldheid van het houderschap, alsmede de verplichting tot belangenafweging in 
concreto lijken zich op het eerste oog hiertegen te verzetten. Een dergelijke samenval van 
gezagsuitoefening en belangenbehartiging komt echter regelmatig in het openbaar bestuur voor. 
Ik meen derhalve dat art. 18, derde lid, als grondslag voor koppelingen binnen een organisatie 
kan dienen. Zie tevens in dit verband de toelichting van de minister in de Tweede Kamer (Hand 
TK 1987, p. 5050).  

Zoals aangegeven, kunnen externe koppelingen in ieder geval op grondslag van art, iS, derde lid, 
worden gerealiseerd. Naleving van de verplichting om het privacybelang van de geregistreerde 
uitdrukkelijk tegen het nut van de beschikbaarheid van uitvoeringsinformatie af te wegen 
impliceert, dat het hierbij met name om incidentele koppelingen c.q. verstrekkingen zal gaan.  

Hiervoor is reeds aangestipt, dat het verstrekken van persoonsinformatie correspondeert met de 
ontvangst ervan. Naar uit art. 5 blijkt, werkt de rechtmatigheid van de koppeling door in de 
rechtmatigheid van de gegevensverzameling en aldus in de rechtmatigheid van gegevensopslag 
(MvA, p. 27).  
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Hoofdstuk 10 De rechtspositie van de geregistreerde  

10.1 Verplichting tot kennisgeving  
Art. 28 vestigt het recht van de geregistreerde om, binnen een maand na eerste registratie, 
schriftelijk hieromtrent te worden geïnformeerd, tenzij de betrokkene hiervan weet of 
redelijkerwijze kan weten.  
Deze bepaling beoogt de openbaarheid van persoonsregistraties te dienen, Het recht op 
kennisgeving vormt het aanknopingspunt voor betrokkene om - zo gewenst - nadere informatie 
in te winnen. Door de verplichte mededeling te binden aan de redelijkerwijs bij de geregistreerde 
te veronderstellen bekendheid, is gepoogd de uitvoeringslasten van de registratiehouder binnen 
de perken te houden (MvA p. 3).  

Wetenschap mag worden aangenomen:  

a. indien het de betrokkene uit de omstandigheden - gezien de aard van de relatie - duidelijk kan 
zijn dat gegevens in een registratie zijn opgenomen, (vgl. abonnementen en lidmaatschappen) 
en  

b. indien de betrokkene tevoren of door de registratie- houder of door een derde behoorlijk over 
de registratie- activiteit is geïnformeerd (MvT p. 45, Nota n.a.v. Eindverslag p. i4, Hand. TK 
1987 p. 5014).  

Verzet een gewichtig belang van de betrokkene zich tegen het doen van een schriftelijke 
mededeling, dan geldt een aangepast regiem. Hierbij is te denken aan situaties waarbij het feit van 
opname zo gevoelig is, dat het risico niet mag worden genomen dat de betreffende mededeling in 
verkeerde handen komt. Voorts kan een directe kennisgeving ongewenst zijn indien deze een - 
medisch onverantwoorde ongevraagde confrontatie van de geregistreerde met het bestaan van 
een ernstige aandoening zou impliceren. In een dergelijk geval geldt geen verplichting tot 
schriftelijke kennisgeving. Wel dient de registratiehouder ernaar te streven om de betrokkene op 
andere - aangepaste wijze - over opneming in een bepaald registratiesysteem te informeren (MvT 
p. 45).  

De actieve informatieplicht geldt evenmin voor zover het achterwege laten van de kennisgeving 
noodzakelijk is met het oog op de in art. 30 genoemde belangen. De in dit artikel genoemde 
belangen gelden niet absoluut maar relatief en dienen van een zodanig gewicht te zijn, dat deze in 
concreto, onder afweging van alle in het geding zijnde belangen, tot een uitzondering op de 
verplichting tot actieve kennisgeving noodzaken (MvT p. 27 en p. 46). Voor de invulling van deze 
weigeringsgronden is zowel in de schriftelijke stukken als tijdens de mondelinge behandeling 
verwezen naar de jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State inzake art. 4 
van de Wet openbaarheid van bestuur. De analyse hiervan leert, dat openbaarheid het 
uitgangspunt vormt en een uitzondering op het openbaarheidsbeginsel niet licht wordt 
aangenomen.  

Zie voorts art. 33: de actieve mededelingsplicht geldt niet voor persoonsregistraties welke 
uitsluitend zijn aangelegd voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, althans voor zover de 
uitkomsten niet (meer) tot individuele personen herleidbaar zijn.  

De verplichting ex art. 28 geldt niet alleen voor toekomstige, maar ook voor bestaande 
persoonsregistraties. Zie in dit verband art. 54, zesde lid. Houders van een op het tijdstip van 
inwerkingtreding van de WPR (uiterlijk zes maanden na de afkondiging van de wet) bestaande 
registratie hebben gedurende zes maanden nadien nog de gelegenheid om de vereiste mededeling 
te doen.  

10.2 De rechten op kennisneming en inzage  
Art. 29, eerste lid, bepaalt, dat de houder aan een ieder op diens verzoek - binnen een maand - 
schriftelijk meedeelt of op zijn persoon betrekking hebbende gegevens in de registratie 
voorkomen. Is dit het geval, dan verstrekt de registratiehouder - op diens verzoek - aan de 
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geregistreerde binnen een maand schriftelijk een volledig overzicht van de opgenomen gegevens, 
met inlichtingen over de herkomst ervan (art. 29, tweede lid). De relevantie van de gevraagde 
gegevens voor de geregistreerde is daartoe geen vereiste. Globale informatie omtrent de wijze van 
verkrijging volstaat, indien daardoor het belang van de geregistreerde niet onevenredig wordt 
geschaad (MvT p. 27, MvA p. 57).  

Ingevolge het derde lid van art. 29 voldoet de houder in andere dan schriftelijke vorm aan zijn 
informatieverplichting, indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist. Deze bepaling heeft 
uitdrukkelijk de bescherming van maatschappelijk zwakkere (contracts)partijen tot doel. Het in 
circulatie komen van afschriften van geregistreerde persoonsgegevens wordt aldus voorkomen in 
die gevallen dat dit - gezien de gevoeligheid van de betreffende informatie  

- zou indruisen tegen de belangen van de geregistreerde, terwijl diens maatschappelijke positie 
zodanig is, dat niet verzekerd is dat hij aan een van een derde afkomstig verzoek tot overlegging 
van zo’n afschrift voldoende weerstand zal weten te bieden (MvT pp. 27, 4, MvA p. 34).  

Het verzoek kan uitgaan van personen van zestien jaar en ouder; is deze leeftijd nog niet bereikt, 
dan worden deze rechten - evenals t.a.v. onder curatele gestelden uitgeoefend door een wettelijk 
vertegenwoordiger (art. 29. vijfde lid)  

10.3 De uitzondering op het inzagerecht  
Volgens art. 30 kan de houder inzage weigeren, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:  

a. de veiligheid van de staat;  

b. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  

c. economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;  

d. inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen of andere organen met een 
publiekrechtelijke taak;  

e. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen.  

Zoals hiervoor reeds werd vermeld, zijn volgens de toelichting deze weigeringsgronden 
gemodelleerd naar art. 4 Wet openbaarheid van bestuur. Voor een nadere interpretatie van deze 
beperkingsgronden is in de schriftelijke stukken verwezen naar de desbetreffende jurisprudentie 
van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (MvT pp. 27, 45, MvA p. 34). Anders dan in 
art. 4 WOU gaat het in art. 30 WPR evenwel om een bevoegdheid van de houder. Deze is niet tot 
nadere afweging van de in het geding zijnde belangen verplicht.  
De weigeringsgronden zijn voorts relatief van karakter: van geval tot geval dient te worden 
beoordeeld of een zodanig belang in concreto, in relatie het belang van de geregistreerde op 
kennisneming, dient te prevaleren.  
De hoofdregel hierbij is dat de geregistreerde aanspraak heeft op kennisneming van zijn persoon 
betreffende gegevens (MvA p. 59).  
Of de gegevens voor de geregistreerde relevant zijn te achten, doet hierbij niet ter zake,  

Hoewel het belang van de houder - naast het (privacy)belang van derden - onder bepaalde 
omstandigheden aan de geregistreerde kan worden tegengeworpen, kan uit de mondelinge 
behandeling worden afgeleid, dat bedrijfsbelangen, met name indien het verstrekken op zich in 
redelijkheid als bezwarend kan worden aangemerkt, niet snel als relevante weigeringsgrond zullen 
worden aangemerkt (MvA p. 58, Hand. TK 1987 p. 5053).  

Zie voorts de in art. 33 gemaakte uitzondering op het inzagerecht met betrekking tot de 
uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek aangelegde persoonsregistraties.  

10.4 Inzage in verband met verstrekkingen aan derden  
Ingevolge art. 32, eerste lid, informeert de houder schriftelijk een ieder op diens verzoek, en- wel 
binnen een maand, of hem betreffende persoonsgegevens in het voorbije jaar aan derden zijn 
verstrekt. Blijkt dit het geval te zijn en verzoekt de geregistreerde daarom, dan doet de houder - 
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op grond van het tweede lid van dit artikel - hem daarvan binnen een maand na de ontvangst van 
het verzoek- schriftelijk - mededeling. De houder kan hierbij met globale informatie - een in 
algemene termen vervatte mededeling - omtrent de aard van de verstrekte gegevens en degenen 
aan wie deze zijn verstrekt volstaan, indien de gedetailleerde vastlegging daarvan achterwege is 
gebleven en hij redelijkerwijs mocht aannemen dat het belang van de geregistreerde daardoor niet 
onevenredig zou worden geschaad. Zie in dit verband het op grond van art. 20, tweede lid, sub e 
en f in het reglement vast te leggen patroon van derdenverstrekking (vgl. art. 24 s.b.t. de nadere 
invulling van de formulierplicht).  

Op grond van de nadere toelichting kan worden aangenomen, dat de houder met globale 
informatie kan volstaan indien het gaat om - gezien de aard van de registratie - bij voorbaat te 
verwachten en volgens een vast patroon verlopende verstrekkingen. Is evenwel sprake van 
gevoelige gegevens of gegevens waarbij een overigens aanwezig belang van de geregistreerde om 
navraag te kunnen doen evident is, dan is gedetailleerde informatie geboden (MvT p. 28 en MvA 
pp. 31 en 59). In die gevallen impliceert deze bepaling een protocolplicht, zij het dat deze slechts 
een periode van één jaar bestrijkt (MvA p. 59).  

Het criterium met betrekking tot de plicht om verstrekkingen vast te leggen wordt aldus 
gevonden in het belang van de geregistreerde, zoals de houder dat redelijkerwijs mocht 
aannemen. Hiermede houdt verband, dat - afgezien van de hiervoor vermelde redenen - tevens 
een protocolplicht moet worden aangenomen in geval van een dreigend geschil betreffende de 
juistheid van de in een registratie opgenomen gegevens (MvA p. 33).  

De in art. 32 geformuleerde informatieplicht kent dezelfde uitzonderingen als het algemene 
inzagerecht. Zie in dit verband de artt. 29, derde, vierde en vijfde lid en 30. Vergelijk voorts art. 
33 sub b, dat een uitzondering naakt op de informatieplicht ex art. 32 indien uit een 
persoonsregistratie, uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd, gegevens aan een 
derde worden verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, mits de 
uitkomsten daarvan niet meer tot individuele natuurlijke personen herleidbaar zijn.  

10.5 Het correctierecht  
Degene die gebruik heeft gemaakt van het inzagerecht kan de houder ingevolge art. 31, eerste lid, 
schriftelijk vragen zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien 
deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan 
wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.  

De houder bericht de verzoeker binnen twee maanden schriftelijk en gemotiveerd of dan wel in 
hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een beslissing tot correctie wordt zo spoedig mogelijk 
uitgevoerd.  

Voldoet een houder aan een verzoek (of rechterlijk bevel) tot correctie, dan is hij ex art. 35 
verplicht om degenen aan wie hij naar zijn weten in het aan het verzoek voorafgaande jaar en de 
sindsdien verstreken periode de betrokken gegevens heeft verstrekt, van de verbetering, 
aanvulling of verwijdering op de hoogte te stellen. Tenzij de verzoeker hierop geen prijs stelt, 
verstrekt de houder hem opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan. Art. 35 is 
derhalve van invloed op de protocolplicht van de houder. Is een verzoek tot correctie ontvangen, 
dan is vanaf dat moment de houder in ieder geval prot000lplichtig betreffende de vanaf dat 
tijdstip gedane verstrekkingen (MvA p. 33).  

10.6 Kostenvergoeding  
De houder kan ingeval van een verzoek om inzage c.q. mededeling omtrent gedane 
derdenverstrekkingen (artt. 29 en 32) een - binnen bij of krachtens AMvB te bepalen 
grenzenkostenvergoeding in rekening brengen. Het is de bedoeling op dit punt aansluiting te 
zoeken bij de op grond van art. 7 WOB te berekenen tarieven (MvT p. 48). Restitutie vindt plaats 
in geval van een weigering of nadat tot verbetering, aanvulling of verwijdering is overgegaan.  
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10.7 Openbaarheid van registraties  
Anders dan in het wetsontwerp van 1981, ontbreekt in de WPR de verplichting tot inschrijving 
van persoonsregistraties in een daartoe bestemd - openbaar - register, Van een dergelijke 
voorziening is in de nieuwe opzet van deze regeling bewust afgezien, nu de functionerende 
persoonsregistraties via verschillende kanalen traceerbaar zijn en openbaarheid dus verzekerd is.  

Allereerst door de regeling van de actieve en passieve informatieplicht van de houder ten 
opzichte van de geregistreerde. De houder van een - hiervan niet bij AMvB uitgezonderde - 
reglementsplichtige registratie is voorts verplicht het reglement, alsmede wijziging en intrekking 
daarvan, bekend te maken en voor een ieder ter inzage te leggen. Hiervan wordt mededeling 
gedaan aan de Registratie- kamer (art. 19). Persoonsregistraties in de particuliere sector, welke niet 
van deze verplichting bij AMvB zijn ontheven, dienen bij de Registratiekamer te worden 
aangemeld door inzending van een daartoe bestemd formulier. Een dergelijke aanmelding wordt 
gepubliceerd onder ter inzage legging van een afschrift van het formulier. Zie de strafbaarstelling 
in art. 50. eerste lid, van de houder en bewerker die zich hieraan onttrekken.  

Voorts verschaft de bij AMvB vast te stellen uitvoeringsregeling ex artt. 22 en 27 nadere 
duidelijkheid omtrent het voor de hierin aangewezen persoonsregistraties geldende regiem.  

Het spreekt vanzelf dat de Registratiekamer registers zal bijhouden betreffende ingekomen 
meldingen (p. 29). De hierin opgeslagen informatie is voor derden toegankelijk op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur.  

Lagere wetgevers kunnen voorts - op grond van hun bevoegdheid aanvullende regels te stellen - 
een eigen voorziening in de vorm van een openbaar register van bijvoorbeeld gemeentelijke 
persoonsregistraties realiseren (MvA p. 32).  



G. Overkleeft-Verburg  www.overkleeft-verburg.nl 46

Hoofdstuk 11 De handhaving van de WPR  

11.1 Algemeen  
Met betrekking tot de WPB is primair gekozen voor handhaving langs civielrechtelijke weg. Een 
tweetal procedures is hierbij te onderscheiden.  

Ingevolge art. 314 kan de betrokkene, indien de houder niet of niet schriftelijk aan een verzoek 
tot inzage, correctie of mededeling (respectievelijk de artt. 29, 31 en 32) voldoet, zich ongeacht de 
eventuele onrechtmatigheid hiervan zich tot de arrondissementsrechtbank wenden met het 
verzoek de houder hiertoe te bevelen. Ook heeft de geregistreerde deze bevoegdheid indien de 
houder ex art. 32, tweede lid, volstaat met globale informatie omtrent zijn persoon betreffende 
derdenverstrekking en de geregistreerde zich daardoor in zijn belangen geschaad acht.  

Het beroep op de burgerlijke rechter, strekkend tot verkrijging van een bevel aan de houder, 
wordt bij verzoekschrift ingeleid; procureursbijstand is niet verplicht. Het verzoekschrift moet 
worden ingediend binnen twee maanden na ontvangst van de reactie van de houder of - bij 
uitblijven daarvan - binnen twee maanden na het verstrijken van de in de wet genoemde termijn. 
Aan het rechterlijk bevel kan een dwangsom worden verbonden. De rechter kan de Registratie- 
kamer vragen als deskundige een advies uit te brengen.  

Heeft de geregistreerde belang bij een voorlopige voorziening, met name bij blokkering van het 
gebruik van zijn persoonsgegevens, hangende het geschil over de juistheid daarvan, dan kan de 
geregistreerde op grond van art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een daartoe 
strekkende kort geding procedure voor de president van de rechtbank aanspannen.  

De betrokkene kan zich in het hiervoor genoemde geval- binnen de termijn van twee maanden - 
ook tot de Registratiekamer wenden net het verzoek om te bemiddelen of te adviseren in het 
geschil net de houder. In dat geval begint de twee maandstermijn, waarbinnen een vordering bij 
de burgerlijke rechter kan worden ingesteld, te lopen op het tijdstip waarop de betrokkene van de 
Registratiekamer bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt.  

Ook wordt in deze aan bestaande (en nieuwe) commissies van toezicht bij het rijk en de 
gemeenten en vergelijkbare voorzieningen in de semi-publieke en private sector nog een rol 
toebedacht. Een dergelijke voorziening doet niet af aan de bevoegdheden van de 
Registratiekamer. Wel zou deze volgens de Nota naar aanleiding van het Eindverslag rekening 
kunnen houden met reeds aanwezige en goedlopende voorzieningen van bijzonder toezicht en 
haar prioriteiten daarop kunnen afstemmen. Een probleem hierbij is echter, dat het aanhangig 
maken van een geschil bij een dergelijke instantie de beroepstermijn niet schorst.  

Lijdt iemand schade in verband met een handelen in strijd met de hij of krachtens de wet gegeven 
voorschriften, dan kan de benadeelde de houder op grond van art. 9 aanspreken voor alle hiervan 
het gevolg zijnde schade en nadeel. Het betreft hier een risicoaansprakelijkheid van de houder; 
deze is aansprakelijk ongeacht degene door wie of wat de fout is veroorzaakt en zonder de 
mogelijkheid zich te disculperen. De bewerker is slechts voor zijn aandeel aansprakelijk, zij het 
dat ook dan sprake is van een risicoaansprakelijkheid jegens de geregistreerde. Deze is echter in 
omvang beperkt terwijl de bewijslast in deze op de geregistreerde rust (MvT p. 39, MvA pp. 39, 
4e en 50). Voor niet in vermogensschade bestaand nadeel - de immateriële schade - wordt een 
naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding bepaald. In geval van schadevorderingen zijn de 
gewone regels van het burgerlijk procesrecht van toepassing, de schadeactie moet derhalve bij 
dagvaarding aanhangig worden gemaakt.  

Handelt de houder of de bewerker in strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde, zodanig dat 
een ander daardoor schade lijdt of dreigt te lijden, dan kan deze voorts ingevolge art. 10, eerste 
lid, de rechter een verbod vragen op voortzetting of herhaling van het onrechtmatige gedrag, 
alsmede een bevel maatregelen tot herstel te treffen, eventueel versterkt door een dwangsom. 
Ook is dit geval zijn de normale procesrechtelijke regels van toepassing.  
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Daarnaast kan - in geval van spoedeisendheid terzake - op grond van art. 289 Rv. ook een kort 
geding procedure worden begonnen.  

Art. 10, tweede lid introduceert de groepsactie. Een vorderingsrecht tegen de houder of bewerker 
ter zake van een handelen in strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde, komt mede toe aan 
een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die krachtens zijn doelstelling en blijkens 
zijn feitelijke werkzaamheden de belangen behartigt van de personen die door het gedrag van de 
houder of de bewerker schade lijden of dreigen te lijden. “Het veld van maatschappelijke 
krachten kan op deze wijze invloed uitoefenen op de handhaving van de wet”, aldus de MvT op 
p. 32. Primair is hierbij gedacht aan vakverenigingen, verenigingen van beroepsgenoten. 
patiëntenverenigingen e.d. , terwijl rechtspersonen die een ideële belangenbehartiging nastreven, 
zoals de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties en de Consumentenbond op grond van 
deze bepaling eveneens zelfstandig actie kunnen ondernemen (MvT p. 39). Extra geld heeft de 
regering er echter niet voor over. Pogingen om een toezegging tot subsidiëring te verkrijgen 
liepen op niets uit (MvA p. 10, Nota n.a.v. Eindverslag p. 3). Wel deed de minister de toezegging 
om de actiebevoegdheid van ideële belangenorganisaties te evalueren (Hand. TK 1987, p. 5018).  

Hoewel zeer gering in aantal, kent de WPR in art. 50 nog enkele strafbaarstellingen. Strafbaar is 
volgens deze bepaling degene die, zonder hiervan te zijn uitgezonderd, een persoonsregistratie in 
werking heeft zonder - volledig - aan de reglementsplicht ex artt. 19 en 20 c.q. de 
meldings/formulierplicht in de artt. 24 en 25 te hebben voldaan. Tevens is ingevolge art. 49, 
tweede lid, straf gesteld op het ontlenen of’ het verstrekken van persoonsgegevens aan een zich 
In het buitenland bevindende - en bij AMvB aangewezen - persoonsregistratie, waarop de WPR 
niet van toepassing is. Deze delicten kennen zowel een opzet- als een schuldvariant.  

Voor het overige kan worden teruggevallen op de bestaande strafbaarstelling van 
geheimschending in het WvSr. Zie art. 272 (MvT p. 32, Nota n.a.v. Eindverslag p. 5). Vergelijk 
voorts de door de Commissie-Franken in haar rapport Informatietechniek en Strafrecht in 
verband met vormen van computercriminaliteit voorgestelde uitbreiding van strafbaarstellingen, 
in het bijzonder de pp. 54 t/m 8.  

11.2 De Registratiekamer  
Aan de Registratiekamer Is in de WPR weliswaar een beperkter takenpakket toebedeeld dan in de 
versie van 1981 het geval was, in beginsel behoudt dit (zelfstandig bestuurs)orgaan echter een 
centrale rol bij de uitvoering van de wet, in het bijzonder met betrekking tot het toezicht op de 
naleving ervan.  

Ingevolge art. 37 is de Registratiekamer belast met de  

volgende taken:  

1. het toezicht op naleving van de WPR;  

2. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de betreffende ministers;  

3. het vervullen van bij de WPH of andere wetten opgedragen taken;  

4. het jaarlijks aan de minister van Justitie uitbrengen van een openbaar verslag.  

De Registratiekamer is ex art. 46 bevoegd - dus niet verplicht - om ambtshalve of op verzoek van 
een belanghebbende, een ideële organisatie daaronder begrepen, een onderzoek in te stellen 
betreffende de toepassing van het bij en krachtens de wet bepaalde. Zoals blijkt uit art. 4 beschikt 
de kamer daartoe over zeer ruime onderzoeksbevoegdheden. Is het onderzoek ingesteld op 
verzoek, dan bericht de Kamer de belanghebbende over haar bevindingen, tenzij dit 
onverenigbaar is met het doel van de registratie of de aard van de persoonsgegevens, dan wel 
gewichtige belangen van derden.  

Een dergelijk onderzoek kan uitmonden in een aanbeveling aan de houder. Vooraf dient deze 
dan gehoord te zijn. De aanbeveling heeft geen rechtsgevolg. Tegen een dergelijke beslissing staat 
ex art. 46. derde lid geen voorziening van administratieve rechtspraak open. De Registratiekamer 
vervult in deze een ombudsfunctie. Wel kunnen de uitkomsten van een ingesteld onderzoek voor 
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de betrokkene aanleiding zijn om een procedure bij de rechter aanhangig te maken. Naar 
verwachting zal het oordeel van de Registratiekamer in zo’n geval bij de rechterlijke 
besluitvorming een belangrijke rol spelen. Van de schandpaalfunctie, de opneming van de 
onderzoeksbevindingen in het openbaar verslag, mag eveneens de nodige aansporing tot een 
regelingsconform gedrag worden verwacht. Zie echter de geheimhoudingsverplichting ex art. 51.  

Hiervoor is reeds aandacht besteed aan de mogelijkheid dat de betrokkene zich - in geval van een 
weigering van de houder tot inzage, correctie of mededeling omtrent derdenverstrekkingen - bij 
de Registratiekamer vervoegt met het verzoek om te bemiddelen of hem te adviseren in zijn 
geschil met de houder (art. 34, derde lid).  

De adviesfunctie van de Registratiekamer is zeer divers. Naast het adviseren op eigen initiatief, 
voorziet de WFR in een advies van de Registratiekamer op het ontwerp-AMvB en het daarop te 
volgen wetsontwerp inzake een nadere regeling van de gevoelige gegevens (art. 7, derde en vierde 
lid), een eventueel ontwerp van een nadere, bij AMvB vast te stellen, regeling ter concretisering 
van de materiële wettelijke normen voor een bepaalde sector, terwijl voorts ook de rechtbank, 
hangende een procedure, de Registratie- kamer om advies kan vragen (Art. 34, vierde lid).  

De bij wet aan de Registratiekamer opgedragen taken zijn eveneens zeer uiteenlopend van 
karakter. Ingevolge art, 15 geeft de Registratiekamer op verzoek een zogenaamde verklaring van 
genoegzaamheid af indien een voorgelegde gedragscode, zowel wat de inhoud als wijze van 
totstandkoming betreft, voldoet aan daaraan te stellen eisen.  

De Registratiekamer vervult voorts administratieve taken en fungeert tevens als centraal 
meldpunt voor reglementsplichtige-en formulierplichtige registraties (artt. 19, 24 en 25).  

In een aantal gevallen, nl. voorafgaand aan het afgeven van een verklaring van genoegzaamheid 
betreffende een gedragscode en het adviseren omtrent voorgestelde regelingen, heeft de Kamer -
als centrale uitvoeringsinstantie - een hoorplicht (artt. 15. derde lid, 7, vierde lid, en 16, derde lid).  

Hoewel primair ingesteld met het oog op de uitvoering van de WPR, zal de Registratiekamer 
niettemin een beduidend ruimer werkterrein krijgen als centrale instantie ten dienste ven 
handhaving, Onderzoek. advies en zo nodig uitvoering van regelingen die (mede) de persoonlijke 
levenssfeer van geregistreerden beschermen. De WPR spreekt in art. 37, vierde lid, over bij de 
wet opgedragen taken. Ook andere wetten dan de WPR zullen derhalve in aan de 
Registratiekamer opgedragen taken kunnen voorzien. Zo voorziet het Wetsontwerp 
politieregisters (Kamerstuk 19589) in een aantal taken en bevoegdheden van de Registratie- 
kamer. Evenzo het thans in voorontwerp circulerende Wetsontwerp GBA. Het toezicht op door 
de inlichtingendiensten ingevolge de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is echter 
overgelaten aan de Nationale ombudsman, op grond van diens algemene competentie ingevolge 
de Wet N.o. De oorspronkelijk in het wetsvoorstel voorziene Commissie Onderzoek klachten 
stuitte op zoveel bezwaren in de Tweede Kamer, dat de regering het betreffende onderdeel moest 
laten vervallen.  

De Nationale ombudsman is door een bij wege van art. 53 daartoe strekkende aanvulling van art. 
1 van de Wet Nationale ombudsman niet bevoegd het functioneren van de Registratiekamer te 
onderzoeken.  

Doordat de WPR overigens geen inbreuk maakt op de bevoegdheden van de Nationale 
ombudsman en deze slechts opschort (zie de artt. 16 sub c en d Wet N.o.), kan binnen een jaar 
na beëindiging van de procedure voor de rechter of de Registratiekamer, de ombudsman 
schriftelijk door een ieder worden gevraagd om te onderzoeken of een administratief orgaan zich 
in een bepaalde zaak al dan niet behoorlijk heeft gedragen (artt. 12 jo. 26 Wet N.o.). De 
ombudsman is  

- voor zover een dergelijk verzoek uitgaat van degene die overigens op grond van de WPR over 
rechtsmiddelen beschikt, dan wel indien reeds door de gewone rechter in de zaak uitspraak is 
gedaan - niet verplicht maar wel bevoegd om een eigen onderzoek in te stellen (art. i4, eerste lid, 
sub e en f Wet N.o,).  
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Zowel de Registratiekamer als de Nationale ombudsman hebben een eigen, door de wet 
omschreven, functie en invalshoek bij het onderzoek naar omstreden overheidshandelen. “Iedere 
gedachte aan een op hoger beroep gelijkende verhouding tussen de twee instanties, is dan ook 
onjuist”, aldus de MvA (p. 38). Het ligt daarom voor de hand, dat indien de Registratiekamer een 
onderzoek heeft ingesteld. de Nationale ombudsman terugtreedt.  
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Hoofdstuk 12 De inwerkingtreding van de WPR  
De WPR kent in art. 54, eerste t/m derde lid, het volgende gefaseerde invoeringsregiem:   

a. Ingevolge art. 54, eerste lid, treedt de wet - met uitzondering van de paragrafen 5, 6 en 10 - in 
werking op een bij KE te bepalen tijdstip, uiterlijk zes maanden na de afkondiging. Zowel 
bestaande als nieuwe persoonsregistraties moeten - voor zover niet hiervan uitgezonderd - op 
dat moment aan de betreffende rechtstreeks toepasbare bepalingen uit hoofde van de WPR 
voldoen.  

b. De paragrafen 5. 6 en 10 treden (o.g.v. art. 54, tweede lid) m.b.t. nieuwe persoonsregistraties in 
werking op een bij KB te bepalen tijdstip, uiterlijk één jaar na de afkondiging. De op dat 
moment reeds bestaande persoonsregistraties hebben wat langer respijt.  
Ingevolge het derde lid van art. 54 zijn de genoemde paragrafen op deze eerst van toepassing 
een half jaar nadien, dus uiterlijk anderhalf jaar na de afkondiging.  

c. De mogelijkheid van - tijdelijke - opschorting van de toepasselijkheid van de WPR bij AMvB 
voor bepaalde bij of krachtens de wet ingestelde persoonsregistraties (art. 4, vierde lid) is 
hiervoor reeds besproken.  

Paragraaf 5 - de artt. 17 tjm 22 - bevat de materiële normen inzake aanleg van 
persoonsregistraties, de opslag van persoonsgegevens. de bijzondere derdenverstrekkingsregel 
alsmede reglements- en nalevingsplicht voor de (bij AMvB te verruimen) overheidssector.  

Paragraaf 6 - de artt. 23 t/m 27 - handelt over de formulier-/meldingsplicht en de nalevingsplicht 
in de particuliere sector, terwijl paragraaf 10 - art. 50 - de strafbaarstellingen inhoudt.  

Het invoeringsregiem lijkt. wat de overheidssector betreft, niet geheel doordacht. M.b.t. de aanleg 
van persoonsregistraties en de opslag van persoonsgegevens is de consequentie van de 
opschorting van de inwerkingtreding van art, is, eerste en tweede lid, dat uiterlijk een half jaar na 
de afkondiging - vooruitlopend op de invoering van het specifieke regiem - de primair voor de 
private sector bedoelde- ruimere - materiële normen in de artt. 4 en 5 van toepassing worden, 
terwijl overheidsregistraties - bij gebreke van toepasselijkheid van art. is, derde lid - dan tevens 
zijn onderworpen aan het in totaliteit striktere private regiem m.b.t. derdenverstrekking. Het is de 
vraag of’ deze vorm van ‘getrapte gewenning” gewild is.  

De oplossing van deze potentiële bron van verwarring is os de materiële normen ex art, is bij KB 
“vervroegd’ in werking te laten treden en wel samenvallend met het van toepassing worden van 
de algemene bepalingen in paragraaf 2.  



G. Overkleeft-Verburg  www.overkleeft-verburg.nl 51

TWEEDE DEEL: GRONDRECHTEN  
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Hoofdstuk 13 Het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer in art. 10 Grondwet  

13.1 Algemeen  
Privacyrechten als het huisrecht en het briefgeheim zijn in de artikelen 172 en 173 al sinds resp. 
i8i en 1848 als grondrecht in onze Grondwet opgenomen. Door de uitbreiding van deze rechten 
met specifieke privacyrechten als het telefoon- en telegraafgeheim en het recht op eerbiediging in 
van de lichamelijke integriteit in, combinatie met het in algemene zin gegarandeerde recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, heeft de privacybescherming van de individuele 
burger door de herziening van 1983 in de artt. 10 t/m 13 een prominente plaats in de 
grondrechtencatalogus van onze Grondwet gekregen.  

De artikelen 11 t/m 13 vormen de verbijzondering van elementen die in beginsel in het in art. 10 
gegarandeerde grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer - als moederrecht - 
begrepen zijn. Functionele en historische argumenten, maar ook onzekerheid over de reikwijdte 
van aan het algemene recht te ontlenen aanspraken (vgl. de totstandkoming van het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam in art. 11), hebben tot de formulering van afzonderlijke 
garanties voor deelaspecten geleid. Dit heeft tot gevolg dat het algemene recht en het deelrecht 
soms, met betrekking tot een bepaalde materie, in relatie tot elkaar een complementaire 
bescherjj3g kunnen bieden. Vgl. met betrekking tot het wonen resp. de bescherming van het 
privéleven binnenshuis en die betreffende de toegang daartoe. Van een aanvulling vanuit het 
algemene privacy- recht kan voorts sprake zijn indien de techniek de grond- wettelijke 
formulering inhaalt (vgl. brief-, telefoon- en telegraafverkeer met nieuwe technieken van 
informatie- en communicatietechnologie)  

Gezien het onderwerp van deze studie zal hierna uitsluitend de betekenis van art. 10 Grondwet 
worden behandeld.  
Dit artikel luidt als volgt:  

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 persoonsgegevens,  

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.  

13.2 Het karakter van de norm  

13.2.1 Het materiële grondrecht  
Het als klassiek grondrecht geformuleerde eerste lid van dit artikel vestigt een subjectieve 
aanspraak op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Beperkingen van dit recht zijn slechts 
geoorloofd bij of krachtens de wet. De beperkingsbevoegdheid is derhalve toegekend aan de 
formele wetgever, zij het dat deze kan volstaan met het creëren van een wettelijke 
delegatiegrondslag.  

Uit het karakter van grondrechten vloeit voort, dat deze primair de rechtsbetrekkingen tussen 
overheid en burgers bepalen. Deze hebben niet alleen gelding ten behoeve van natuurlijke 
personen. Ook rechtspersonen, groepen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid kunnen 
hieraan rechten en aanspraken ontlenen.  

Grondrechten kunnen tevens doorwerken in (rechts)relaties tussen individuele burgers onderling. 
Dit is de zgn. horizontale werking of derdenwerking van grondrechten. Of en in hoeverre het 
grondrecht de rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling - mede - bepaalt, is in laatste 
instantie ter beslissing aan wetgever en rechter. De uitgebreide jurisprudentie van lagere rechters 
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in deze zin volgend, heeft de Hoge Raad in het arrest-Bespiede Bijstandsmoeder - met een 
verwijzing naar art. 10 Gw.- vastgesteld, dat art. 8 EVRM horizontale werking kent. Voor zeker 
mag worden aangenomen dat de Hoge Raad in een vergelijkbare casus zich eveneens rechtstreeks 
op het- inmiddels in werking getreden eerste lid van art. 10 Gw.zal baseren.  

De eis dat elke beperking van dit grondrecht herleid moet kunnen worden tot een formeel-
wettelijke grondslag, heeft de inperking van de autonome verordenende bevoegdheid van de 
lagere publiekrechtelijke lichamen - in het bijzonder van de gemeentebesturen - tot consequentie. 
Vgl. het autonoom opleggen van informatie- en registratieverplichtingen (zie reeds, 
vooruitlopend hierop, het arrest Numansdorp). Donner acht dit zelfs de belangrijkste functie van 
dit grondrecht. Hij stelt dat art. 10 Gw. een bepaling is die tegen de wetgever geen enkele 
waarborg biedt, maar zich alleen tegen de bemoeizucht van de latere regelstelIers richt 
(Handboek, p. 463)  

De Wet persoonsregistraties kan worden aangemerkt als regeling welke (onder meer) de door het 
eerste lid in verband met persoonsregistraties geëiste wettelijke beperkingsgrondslag omvat, 
terwijl deze wet tevens - geclausuleerd - bevoegdheden delegeert (met name de bepalingen die 
verplichten tot een nadere afweging in concreto, in relatie tot het recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene).  

13.2.2 De instructienorinen in het tweede en derde lid  
Met de formulering van een subjectief recht heeft de grondwetgever niet willen volstaan. Als 
aanvulling op het eerste lid zijn in het tweede en derde lid instructienormen geformuleerd, 
positieve regelingsverplichtingen van de (formele) wetgever, De wetgever dient het vastleggen en 
verstrekken van persoonsgegevens alsmede de rechtspositie van de geregistreerde inzake inzage 
en correctie nader te regelen. Individuele rechten kunnen aan deze bepalingen echter niet worden 
ontleend.  

Opmerkelijk is dat deze regelingsverplichtingen geen onderscheid maken tussen geautomatiseerde 
en conventioneel-handmatige methoden van informatieverwerking. Dit kan een argument zijn 
om het object van de WPR, het begrip persoonsregistratie, niet te eng te interpreteren.  

Wat de registraties in de overheidssector betreft, wordt door deze expliciete 
regelingsverplichtingen van de wetgever een daadwerkelijke bijdrage verlangd aan de positivering 
van de aan het eerste lid te ontlenen aanspraken. Deze betreffen zowel de registratiebevoegdheid, 
het gebruik van persoonsinformatie, de zorgvuldigheid van het proces van informatieverwerking, 
de hiermede verband houdende rechten van de geregistreerde alsmede complementaire 
voorzieningen van toezicht en handhaving. In deze zin vormt de regelingsopdracht ex tweede en 
derde lid een beperking van de in het eerste lid begrepen delegatie- bevoegdheid.  

Voorts verplichten deze instructienormen de wetgever tot het reguleren van persoonsregistraties 
in de particuliere sector. In zoverre dragen deze bepalingen de wetgever op om horizontale 
werking aan de in het eerste lid begrepen aanspraken te geven.  

Wat de effectuering van de nadere regelingen betreft, beschikt de wetgever over een zekere mate 
van beleidsvrijheid. iet volgende citaat, betreffende de uitwerking van het inzagerecht, is in dit 
verband illustratief:  
“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 gebruik, dat van persoonsgegevens 
wordt gemaakt, zou moeten betreffen. De opdracht aan de wetgever is in algemene 
bewoordingen gesteld en laat hem een beleidsruimte omtrent de gevallen waarin en de wijze 
waarop een inzagerecht wordt toegekend” (MvT p. 42)  

Autonome regelstelling door lagere overheden is niet uitgesloten, zij het slechts in aanvullende 
zin ter bescherming van de privacy van de burger, binnen de grenzen van Grondwet en formele 
wet.  
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Het is niet de bedoeling geweest om de wetgever te verplichten deze materie in één wet te doen 
verwerken. Ten tijde van de parlementaire behandeling van het grondrechtsontwerp ging men uit 
van een effectuering van deze verplichting in een drietal afzonderlijke regelingen, nl. een wet op 
de persoonsregistraties, een wet op de politieregisters en een wet op de centrale 
persoonsregistratie.  

13.2.3 Inwerkingtreding  
De beide regelingsverplichtingen in het tweede en derde lid van art. 10 Gw. zijn van kracht 
geworden op het tijdstip van inwerkingtreding van de herziene Grondwet, op 17 februari 1983.  
De in add. art. VI Gw. geformuleerde overgangsbepaling voorziet in een - tijdelijke - opschorting 
van de inwerkingtreding van het eerste lid. Het in het eerste lid geformuleerde materiële 
grondrecht treedt volgens dit artikel eerst vijf jaar nadien in werking, net de mogelijkheid om 
deze termijn bij wet -eventueel gedifferentieerd naar toepassingsgebied - met nog eens vijf jaar te 
verlengen. Van deze laatste mogelijkheid is gebruik gemaakt. Het betreffende grondrecht is op 17 
februari 1988 - d.w.z. na het verstrijken van de vijfjaarstermijn - in werking getreden, echter met 
uitzondering van de volgende toepassingsgebieden:  

1. verzamelingen van persoonsgegevens gehouden door overheid. (Stb. 1988, 34) en  

2. veiligheidsfouillering bij de uitoefening van de politietaak, (Stb. 1988, 33).  

13.3 Inhoud en beschermingsomvang  
“Eerbieding van de persoonlijke levenssfeer wordt in onze samenleving thans terecht beschouwd 
als essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van de 
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 
toegekend”, aldus de MvT (Kamerstuk 13872, p. 39) over de aan de opneming van dit grond- 
recht ten grondslag liggende ideeën.  

Wat moet nu onder de persoonlijke levenssfeer en de eerbiediging ervan worden verstaan?  
De - uit 1976 daterende - MvT blijft op dit punt rijkelijk vaag: “De persoonlijke levenssfeer bevat 
tal van terreinen, welke zeer uiteenlopend van aard en problematiek zijn en waarvan sommige 
volop 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” (MvT p. 140).  

Verwezen wordt 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 
omschreven als: “ het recht zijn eigen leven te leiden met zo weinig mogelijk inmenging van 
buitenaf”. In de MvT bij wetsontwerp 9i1l9, inzake bescherming tegen het met een technisch 
hulpmiddel afluisteren en opnemen van gesprekken, is de persoonlijke levenssfeer voorts 
gekarakteriseerd als: “de reeks van situaties waarin de mens … onbevangen zich zelf wil zijn” (pp. 
140 en 40).  

Uitgaande van de stelling dat dit grondrecht in wetgeving en rechtspraak zijn nadere omlijning zal 
moeten vinden (p. 41), volstaat de MvT op het punt van concretisering van aanspraken met een 
aantal globale opmerkingen.  

1. Allereerst komt het ruimtelijk 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” (MvT p. 40). Hieronder worden begrepen het 
huisrecht en het recht gevrijwaard te worden van het met behulp van technische apparatuur 
waarnemen, registreren en openbaar maken van hetgeen in de woning gebeurt (vgl. artt. 138 
en l39a e.v, WvSr.).  

2. Voorts worden bepaalde vormen van yonn3jaatLg, zoals het telefoongesprek, de briefwisselirig 
en het buiten de woning gevoerde vertrouwelijke gesprek, evenals sommige gewoonten, 
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gedragingen, contacten, abonnementen, lidmaatschappen en bepaalde aspecten van het 
privéleven tot deze beschermde sfeer gerekend.  

3. Het recht op privacy heeft tevens betrekking op het proces van informatievoorziening, het 
verzamelen, de vastlegging en het gebruik van persoonsgegevens. Zoals ook bij de overige 
aspecten het geval is , varieert de aard en de mate van bescherming. Hieromtrent wordt 
opgemerkt:  
‘Sommige terreinen van het menselijk leven hebben een zo intiem karakter, dat elke 
ongewenste waarneming ervan een ongeoorloofde aantasting van de privacy inhoudt, Op 
andere gebieden is gewone zintuiglijke waarneming toegelaten, maar is de vastlegging ervan 
een ongeoorloofde aantasting. Ook is het mogelijk, dat niet de vastlegging maar slechts de 
publicatie van het geregistreerde ongeoorloofd is” (MvT p. 41).  

Gaat het hiervoor met name om de aard en de mate van intimiteit van hetgeen omtrent een ander 
wordt waargenomen of gepubliceerd, relevantie in dit verband komt tevens toe aan de wijze van 
vastlegging van verkregen persoonsgegevens - de problematiek van de persoonsregistraties - en 
het hiermee samenhangende gebruik.  

De MvT bevat met betrekking tot persoonsregistraties volgende passage:  
“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 bevatten (dat is in feite dikwijls ook niet het 
geval), maar de privacy- aantasting kan hierin gelegen zijn, dat over de individuele burger met al 
zijn hoedanigheden, gedragingen en andere kenmerken, welke zijn persoon en zijn leven vormen, 
op allerlei plaatsen gegevens 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 zo weinig 
mogelijk inmenging van buitenaf” (p. 41).  

Het citaat laat aan duidelijk niets te wensen over. Tot de door het grondrecht op de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer beschermde vrijheidssfeer van de burger wordt tevens de 
individuele beslissingsmarge gerekend in relatie tot de effecten van persoonsregistraties. Net gaat 
hierbij niet alleen om afzonderlijke gegevens, die uit hun aard zo gevoelig zijn dat het verzamelen 
c.q. vastleggen en gebruik daarvan door het specifieke karakter van deze informatie een inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer impliceert (vgl. gegevens betreffende ras, godsdienst, seksuele 
geaardheid etc.), maar ook om bestanden van wellicht op zichzelf onschuldige gegevens, die 
echter in onderlinge combinatie voor de betrokkene zo dwingend van structuur zijn, dat de 
persoonlijke autonomie daardoor in het gedrang komt. Ook dan is sprake van een aantasting van 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.  

44. Naar uit het verloop van het parlementaire debat bleek, met name in relatie tot de 
verzelfstandiging als grondrecht van de aanspraak op lichamelijke integriteit, omvat het recht 
op persoonlijke levenssfeer tevens het recht op bescherming van de geestelijke integriteit. In 
dit verband kunnen aanspraken worden geëffectueerd met betrekking tot zaken als 
karakteronderzoek, het gebruik van grafologische methoden en de leugendetector (zie 
Kamerstukken 15463 en 16086)  

13.4 Het beleid van de wetgever  
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, is de invulling van het grondrecht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer - mede - opgedragen aan de wetgever. Het kan hierbij gaan om de 
positivering in specifieke regelingen van grondrechtsaanspraken, maar ook om het vaststellen van 
wettelijke normen als beperkingsgrondslag, Aan het laatste gaat een impliciete of expliciete 
vaststelling van de in relatie tot de materie in concreto aan het grondrecht te ontlenen aanspraken 
vooraf.  
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Wetgeving waarin de problematiek van persoonsregistraties een min of meer belangrijke rol 
speelt, kan globaal worden ingedeeld in de volgende drie categorieën:  

1. Wetgevingsinitiatieven die geheel of gedeeltelijkg&ericht zijn op. dan wel zijn voortgekomen 
uit, zorg voor de bescherming van de privacy, zoals het Wetsontwerp persoonsregistraties en 
het Wetsontwerp politieregisters.  

2. Wetgeving met expliciete bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer als onderdeel van een hierin geregeld stelsel van informatiebetrekkingen. Zie in dit 
verband de weigeringsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur en regelingen in de 
zorgsector als de Wet voorzieningen gezondheidszorg en het wetsontwerp Bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Kamerstuk 11270).  

3. Wetgeving waarbij de wettekst zelf geen expliciete regeling bevat, maar privacyaspecten wel een 
belangrijke rol in de parlementaire discussie spelen, of omdat de regeling in kwestie expliciet 
als beperkingsgrondslag heeft te gelden of in verband net te voorziene privacy- aantasting 
i.v.m. uitvoering en handhaving van de betreffende regeling. Voorbeelden in deze categorie 
hebben met name betrekking op belastingheffing en Sociale zekerheid, samenhangend met een 
verdergaande differentiatie naar behoefte- en draagkrachtelementen en een versterkte 
inspanning op het punt van misbruik- en fraudebestrijding.  

Wat de realisering van een wettelijke beperkingsgrondsiag betreft valt op. dat de parlementaire 
besluitvorming veelal gefaseerd plaatsvindt. De uitgangspunten van belangrijke regelingen 
worden aan de hand van door de regering aan de kamer bij brief of nota voorgestelde 
uitgangspunten uitvoerig doorgesproken met de betreffende - in het algemeen uit 
fractiespecialisten c.q. materiedeskundigen bestaande - vaste kamercommissie, Op basis van de 
aldus bereikte overeenstemming wordt dan het uiteindelijk wetsontwerp geconcipieerd (en 
worden de te verwachten baten reeds in het dekkingsplan verdisconteerd) . De - meerderheid van 
de - Tweede Kamer is door deze instemming op uitgangspunten reeds in een vroegtijdig stadium 
-gebonden, vaak voordat men zich met alle relevante factoren heeft beziggehouden.  

Uit grondrechtsoptiek bestaan tegen een dergelijke werkwijze grote bezwaren, Slechts een 
geïntegreerde besluitvorming, waarin voor- en nadelen van een regeling - en uit een oogpunt van 
proportionaliteit doel en middel - expliciet tegen elkaar worden afgewogen, voldoet aan de 
intentie van de in art. 10, eerste lid, Gw. begrepen beperkingsclausule.  

Wat de inhoud en reikwijdte van het grondrecht betreft, leert een analyse van een aantal 
wetsontwerpen, dat de wetgever zowel van een ruime als een beperkte(reinvulling uitgaat, 
afhankelijk van het onderwerp c.q. het departement van herkomst.  
Wat de persoonsinformatievoorziening betreft lijkt de meerderheidsopvatting, met name met 
betrekking tot de zorgsector, te tenderen in de richting van een zelfbeschikkingsrecht , d.w.z. dat 
persoonsregistraties een - op wettelijke grondslag herleidbare - rechtvaardiging behoeven. Een 
dergelijke - aanvullende - bevoegdheidsgrondslag biedt de WPR.  

Soms heeft de discussie betreffende aanspraken i.v.m. het recht op persoonlijke levenssfeer een 
sterk ideologisch of religieus getinte lading, met name indien een zich op titel van dit grondrecht 
doorzettende individualisering de identiteit van bepaalde voorzieningen in gevaar zou kunnen 
brengen. Zie hieromtrent de behandeling van het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de 
bejaardenoorden (Kamerstuk 18170), met name de discussie over art. 7 en de hierop betrekking 
hebbende uitspraak van de Afd. R. RvSt. van 24 april 1986 (AB 1987, 154). Een beperktere 
invulling van het recht op persoonlijke levenssfeer wordt wel voorgestaan om zo, uit een oogpunt 
van botsing van grondrechten, een privacyclaim te kunnen neutraliseren.  

De belangrijkste drijfveer, in het bijzonder van regeringszijde, om het grondrecht relatief eng te 
interpreteren lijkt de grondrechtssystematiek zelf te zijn. Een enge interpretatie vermindert de 
behoefte aan wettelijke regelingen als beperkingsgrondslag en is daarom een eigentijdse 
dereguleringsvariant. Deze neiging wordt versterkt door de afwijzing van algemene, uit de 
rechtsorde zelf voortvloeiende, beperkingen voor zover deze niet tot de beperkingsclausule 
herleidbaar zijn, alsook door de centraliserende tendens die van deze systematiek uitgaat.  
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Hiervoor is reeds opgemerkt, dat met de inwerkingtreding van de WPR een algemene - 
geclausuleerde - registratiebevoegdheid is gecreëerd. Vraag is of deze regeling in alle gevallen als 
adequate grondwettelijk vereiste beperkingsgrondslag kan worden aangemerkt, danwel dat hierbij 
onderscheid moet worden gemaakt naar soorten van persoonsregistraties, afhankelijk van de aard 
van de daarin opgenomen gegevens en/of het gebruik dat van een dergelijke registratie wordt 
gemaakt.  

Ik meen dat het laatste het geval is. Is sprake van persoonsregistraties welke in relatie tot de 
persoonlijke levenssfeer als bedreigend en in sterke mate vrijheidsbeperkend moeten worden 
aangemerkt, dan dient een dergelijke registratie te berusten op een expliciete en dus zelfstandige 
basis. Voorbeelden in deze zin zijn de politieregisters, persoonsregistraties i.v.m. strafrechtelijk 
verleden, maar ook nationale kankerregistraties e.d. Hetzelfde geldt voor de regeling van de 
bevolkingsadministratie. In dat geval niet in het bijzonder door de aard van de daarin opgenomen 
gegevens (al kunnen deze ook gevoelige informatie behelzen) , maar met name door de met het 
gebruik (grondslag van het geautomatiseerd berichten- verkeer binnen het openbaar bestuur) 
samenhangende betekenis ervan voor de relatie overheid-burger.  

13.5 De opvatting van de rechter  
Een direct gevolg van de opneming van art. 10 Grondwet is geweest, dat de rechter zich 
daardoor gelegitimeerd zag tot een ruimere toepassing van het in het geldende art. 8 SVRM 
gegarandeerde grondrecht op de eerbiediging van het privéleven. Dit blijkt met name uit het 
arrest van de Hoge Raad van 14 februari 1984 (NJ 1984. 289) inzake een door het 
gemeentebestuur van Numansdorp opgelegde registratieverplichting.  
In afwijking van de op eerdere jurisprudentie steunende conclusie van A-G Remmelink oordeelt 
de Hoge Raad als volgt:  

“Bij afweging van de betrokken belangen, te weten enerzijds het tegengaan van permanente 
bewoning van recreatiewoonverblijven en anderzijds de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de daarbij betrokken personen, hebben B en W in redelijkheid niet kunnen 
komen tot een registratieplicht als voorzien in … Derhalve moet laatstgenoemde bepaling … te 
dezen buiten toepassing blijven”. In het arrest Bespiede biistandsmoeder van 9 januari 1987 (NJ 
1987, 928) blijkt de toelichting op inhoud en reikwijdte van art, 10 Gw. zelfs door de Hoge Raad 
te worden gehanteerd ter duiding van de inhoud van art. 8 EVRM.  

In de lagere rechtspraak is art. 10 Gw. al veelvuldig anticiperend (soms zelfs - ten onrechte - 
rechtstreeks) toegepast.  
Op dit punt heeft ook de uitspraak van de Vz. Afd. R. RvSt. van 18 december 1984 (KG 1985, 
63) inzake Opmeer tegen het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland de nodige 
aandacht getrokken. Hij overweegt hierin als volgt:  
“Hoewel vorenstaande bepaling (art. 10 Gw., schr.), gelet op het additionele art. VI Grondwet 
nog niet in werking is getreden, zijn Wij van oordeel dat naar de thans gangbare rechtsopvatting 
door overheidsorganen met vorengenoemd Grondwetartikel rekening behoort te worden 
gehouden bij het gebruiken van hun ter beschikking staande gegevens”.  

Een analyse van de beschikbare jurisprudentie leert, dat de door de rechter inmiddels 
geformuleerde aanspraken in verband met persoonsregistraties - met name op grond van art. 
1401 BW -in belangrijke mate zijn gepositiveerd in de WPR. Wat resteert is de belangenafweging 
in concreto. De jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak inzake de WOB is in deze illustratief. 
De uiteindelijke beslissing is dan echter in een zodanige mate afhankelijk van concrete feiten en 
omstandigheden, dat hieruit in relatie tot de invulling van het grondrecht zelf, nauwelijks 
algemeen geldende conclusies kunnen worden getrokken.  
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Hoofdstuk 14 Internationale grondrechten  

14.1 Algemeen  
Het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden garandeert in art. 8:  

1. Everyone bas the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence.  

2. There shail 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 democratic society in the inte- rests of 
national security, public safety er the economic weli-being of the country, for the prevention 
of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights 
and freedoms of others.  

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten kent in art. 17 een 
vergelijkbaar grondrecht, luidend als volgt:  

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home 
or correspondence, for to unlawful attacks on his honour and reputation.  

2. Everyone bas the right to the protection of the law against such attacks.  

De verdragsgeschiedenis laat zien, dat beide internationale grondrechten zijn gemodelleerd naar 
de tekst van art. 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het begrip private 
life - in de Nederlandse, niet geautoriseerde vertaling, privéleven - in art. 8 EVRM is synoniem 
aan het begrip privacy in art. 17 IVBP.  

Beide grondrechten werken o.g.v. de artt. 93 en 94 Gw. direkt door in onze nationale rechtsorde; 
de individuele burger kan hieraan rechtstreeks bescherming ontlenen, afdwingbaar via een beroep 
op de rechter. Het EVEM voorziet bovendien in mogelijke tussenkomst van een internationale 
rechterlijke instantie, het Europese Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg (via de 
Europese Commissie voor de Rechten van de mens)  

Potentiële bemoeienis van een internationale rechter waarborgt een interpretatie en 
belangenafweging die het (mogelijk enge, en wellicht teveel door politieke compromissen 
getekende) nationale kader te boven gaat. De jurisprudentie van met name het Europese Hof 
draagt voorts bij tot harmonisatie van rechtsvorming in de tot de Raad van Europa behorende 
staten.  

In internationaal verband zijn de grondrechten, wegens deze bedreigende ontwikkelingen, 
aanleiding tot nadere uitwerking en concretisering van de hieraan ten grondslag liggende 
beginselen in Aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, terwijl 
tevens binnen deze organisatie internationale verdragen worden voorbereid. Zie in dit verband 
het nog niet door Nederland geratificeerde Verdrag no. 108 van 1981 van de Raad van Europa 
tot bescherming van personen met betrekking tot de automatische verwerking van 
persoonsgegevens.  

Anders dan op grond van het in art. 120 van de Grondwet neergelegde toetsingsverbod. dat de 
rechter toetsing van de formele wet aan de Grondwet verbiedt, mag deze ingevolge art. 94 Gw. 
de formele wet wèl toetsen aan hogere regelingen, met name aan een ieder verbindende 
verdragsbepalingen. De Artt. 8 EVRM en 17 IHPR moeten als zodanig worden aangemerkt.  

Nu de inhoud van het begrip “respect for private life” in art. 8 EVRM min of meer overeenstemt 
met het in art. 10, eerste lid, Gw. gewaarborgde recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer betekent dit, dat de rechter op grond van deze verdragsbepaling - met voorbijgaan 
van art. 120 Gw. - bevoegd is tot toetsing van ook formele wetten op naleving van het 
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en bijbehorende beperkingsclausule.  
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Gaat het hierbij om betrekkelijk vage begrippen zonder vastomlijnde inhoud, zoals hier het geval 
is, dan kan deze toetsingsbevoegdheid min of meer uitwerken als bron van autonome 
rechtsvorming door de rechter. De recente jurisprudentie betreffende art. 8, al dan niet in 
samenhang met art. 14 EVRM m.b.t. het personen- en familierecht laat zien, dat met name de 
rechter deze bevoegdheid met soms grote vrijmoedigheid hanteert.  

Omdat de reikwijdte van de door art. 8 EVRM geboden bescherming door de verplichte 
necessity-toetsing, krachtens welk een beperking moet zijn geboden door een “pressing social 
need”, en de eis dat de beperking tevens, naast een wettelijke grondslag, moet beantwoorden aan 
een van de limitatief opgesomde doelcriteria, ruimer is dan art. 10, eerste lid. Grondwet, behoudt 
dit internationale grondrecht - naast grondslag van toetsingsbevoegdheid - ook na de 
inwerkingtreding van de nationale pendant materiële betekenis.  

Nu art. 8 EVRM eveneens een ruimere bescherming biedt dan art, 17 IVBP en bovendien 
inmiddels voldoende jurisprudentie beschikbaar is om de inhoud van de door dit grondrecht 
geboden bescherming nader te kunnen duiden, zal hierna slechts het Europese grondrecht 
worden besproken.  

Een tweede beperking vloeit voort uit het onderwerp van deze studie: de aandacht gaat in het 
bijzonder uit naar de betekenis van art. 8 EVRM i.v.m. persoonsregistraties.  

Dit betekent, dat in het navolgende met name de invulling van het right to respect for his private 
life, of in de Nederlandse vertaling het recht op eerbiediging van zijn privé leven, centraal staat.  

Hierna komen de belangrijkste elementen uit de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 
Rechten van de mens aan de orde. Vervolgens zal worden nagegaan op welke wijze de nationale 
rechter art. 8 EVRM interpreteert, Dit onderdeel wordt afgesloten met een samenvatting van het 
voorafgaande, gerelateerd aan de opzet van het Beleidsplan.  

14.2 De interpretatie van art. 8 EVRM door het Hof  
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoort tot de belangrijkste, maar ook tot de 
moeilijkst bepaalbare grondrechten in het EVRM.  

Het Europese Hof heeft dit grondrecht tot op heden via uitspraken geïnterpreteerd (al dan niet in 
samenhang met art. 14) in relatie tot: voogdijkwesties c.a. • de rechtspositie van het natuurlijke 
kruid (Marckx), het verbod van echtscheiding (Johnston), strafbaarstelling van seksuele delicten 
(X en Y tegen Nederland), homoseksualiteit (Dudgeon), transseksualiteit (Rees), afluisteren 
(Klass en Malone) en geheime politieregisters (Leander).  
In verband met persoonsregistraties zijn met name de zaken Rees. Klass. Malone en Leander van 
belang.  

Qua karakter is art. 8 EVRM aan te merken als negatief afweerrecht, gericht op 
overheidsonthouding in de klassieke zin, in het bijzonder gericht op de bescherming van de 
individuele burger tegen willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden door 
overheidsorganen, terwijl dit grondrecht -met name door het begrip “respect for”tevens een 
positieve regelingsplicht van de Overheid kan inhouden.  

In de zaak Rees verwoordt het Hof deze tweeslachtigheid als volgt:  
“The Court has already held on a number of occasions that, although the essential object of 
Article 8 is to protect the individual. against arbitrary interference by the public authorities, there 
may in addition be positive obligations inherent in an effective respect for private life, albeit 
subject to the State’s margin of appreciation …  

De functie van een grondrecht als art. 8 EVRM als afweerrecht, als aanspraak op onthouding van 
of als - in de interpretatie van het Hof - “protection of the individual against arbitrary 
Interference by the public authorities”, is ons vertrouwd. Anders is dit met betrekking tot de aan 
art. 8 EVRM te ontlenen - dwingende- positieve verplichtingen van de staat.  

Een punt van aandacht is voorts, dat volgens de Jurisprudentie van het Hof de 
verdragsbepalingen alle organen van de staat binden, zowel de wetgever. het bestuur als de 
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rechter, ondanks al dan niet bestaande stringente gebondenheid aan het nationale recht.  
In de zaak Lingen, waarbij het ging om aantasting van een rechterlijke veroordeling inzake 
belediging, motiveert het Hof dit uitgangspunt als volgt:  
“In this context the Court points out that it does not have to specify which national authority is 
responsible for any breach of the Convention; the sole issue is the State’s international 
responsibility …”. 

14.3 Positieve verplichtingen  
In het arrest van het Hof van 26 maart igS6 inzake X en V tegen Nederland wordt het begrip 
“private life’ nader verduidelijkt als: “a concept which covers the physical and moral integrity of 
the person, including his or her personal life”.  

De aanspraken uit hoofde van dit grondrecht worden dan als volgt omschreven:  
“The Court recalls that although the object of Article 8 is essentially that of protecting the 
individual against arbitrary interference by the public authorities, it does not merely compel the 
State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there 
may be positive obligations inherent in an effective respect for private or family life (…) These 
obligations may involve the adoption of measures designed to secure respect for private life even 
in the sphere of the relations of individuals between themselves.”  

Uit de laatste hiervoor geciteerde zin blijkt, dat het Hof de aanspraak op adequate regelgeving 
mede hanteert om het grondrecht derdenwerking te verlenen, door de staat, i.c. de nationale 
wetgever, tot specifieke regelgeving te verplichten inzake doorwerking van dit grondrecht in 
relaties tussen particulieren onderling.  
Tevens hanteert het Hof deze positieve aanspraak als harmonisatie-instrument.  

De reikwijdte van de uit art. 8 EVRM voortvloeiende positieve regelingsverplichtingen is niet 
preciseerbaar. Het Hof geeft hieromtrent de volgende toelichting in de zaak Johnston van iS 
december 1986 betreffende het ontbreken van echtscheidingswetgeving in Ierland:  

“However, especially as far as those positive obligations are concerned, the notion of “respect” is 
not dear-cut: having regard to the diversity of the practices followed and the situations obtaining 
in the Contracting States the notion’s requirements will vary considerably from case to case. 
Accordingly, this is an area in which the Contracting Parties enjoy a wide margin of appreciation 
in determining the steps to be taken to ensure compliance with the Convention with due regard 
to the needs and resources of the community and of individuals  

Wordt echter een dergelijke positieve regelingsverplichting aangenomen en is het nationale recht 
van een verdragsstaat daarmee niet in overeenstemming, dan kan deze hiervoor geen 
rechtvaardiging in het tweede lid van art. 8 EVRM - de beperkingsclausule - vinden.  

Het tweede lid is als het ware reeds verdisconteerd bij de vraag of inconcreto een positieve 
regelingsverplichting bestaat. In de genoemde zaak Johnston, in navolging van het arrest inzake 
Rees, motiveert het Hof dit standpunt als volgt:  

“In determining whether or not a positive obligation exists, regard must be had to the fair baljice 
that has to be struck between the general interest of the community and the interests of the 
individual, the search for which balance is inherent in the whole of the Convention … In striking 
this balance the aims mentioned in second paragraph of article 8 may be of a certain relevance, 
although this provision refers in terms only to “interferences” with the right protected by the first 
paragraph - in other words is concerned with the negative obligations flowing therefrom ...  

Wel heeft de verdragsstaat een zekere beleidsvrijheid bij de invulling van de uit het betreffende 
grondrecht voortvloeiende verplichtingen, in het bijzonder betreffende de keuze van de 
middelen. Zo zegt het Hof in de zaak X en Y:  
“The Court ( ... ) observes, that the choice of the means calculated to secure compliance with 
Article 8 in the sphere of the relations of individuals between themselves is in principle a matter 
that fails within the Contracting States margin of appreciation, In this connection, there are 
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different ways of ensuring “respect for private life”, and the nature of the State’s obligation will 
depend on the particular aspect of private life that is at issue.”  

Het Hof toetst de genomen maatregelen echter wel op effectiviteit, waarbij de wijze waarop de 
materie normaal in de verdragsstaat zelf en in andere verdragsstaten is geregeld, een belangrijke 
rol speelt: het harmoniserend effect van (interne) rechtsvergelijking.  

In X en Y tegen Nederland, betreffende een klacht over onvoldoende rechtsmiddelen i.v.m. de 
verkrachting van een geestelijk onvolwaardig meisje, acht het Hof een kunnen terugvallen op 
onze bodemvoorziening ex art. 1401 BW bijvoorbeeld onvoldoende:  
“The Court finds that the protection afforded by the civil law in the case of wrongdoing of the 
kind inflicted on Miss Y is insufficient. This is a case where fundamental values and essential 
aspects of private life are at stake. Effective deterrence is indispensable in this area and it can be 
achieved only by criminal-law provisions; indeed, it is by such provisions that the matter is 
normally regulated. Moreover (. . .) this is in fact an area in which the Netherlands has generally 
opted for a system of protection based on the criminal 1 aw.”  

14.4 Jurisprudentie i.v.m. aan art. 8 EVRM te ontlenen aanspraken  
De zaak Klass (van 6 september 1987) heeft betrekking op de rechtmatigheid van het Duitse 
Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, welke o.m. het 
afluisteren van telefoongesprekken zonder enigerlei kennisgeving - vooraf of nadien - aan de 
betrokkene toestaat.  

Belangrijke elementen in dit arrest zijn:  

1. Het Hof verruimt terzake van geheime surveillance het slachtofferbegrip: ook potentieel 
benadeelden kunnen klagen.  

2. “Secret surveillance” en het volgens de wet hiertoe geoorloofde instrumentarium dienen aan 
extra zware eisen te voldoen: “Powers of secret surveillance of citizens, characterising as they 
do the police state, are tolerable under the Convention only insofar as strictly necessary for 
safeguarding the democratic institutions”.  

3. De beleidsvrijheid van de nationale overheid is niet onbeperkt:  
“The Court must be satisfied that, whatever systen of surveillance is adopted, there exist 
adequate and effective guarantees against abuse. This assessment has only a relative character: 
it depends on all the circumstances of the case, such as the nature, scope and duration of the 
possible measures, the grounds required for ordering such measures, the authorities competent 
to permit, carry out and supervise such measures. and the kind of remedy provided by the 
national law”.  

4. De regeling dient te voorzien in toetsing door een onafhankelijke rechter:  
“One of the fundamental principles of a democratic society is the rule of law, which is 
expressly referred to in the Preamble to the Convention …The rule 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”.  

Het belang van deze uitspraak is groot. in het bijzonder inzake controleactiviteiten van de zijde 
van de overheid (vgl. de gewenste onbeperkte uitwisselbaarheid van binnen de overheid 
beschikbare persoonsinformatie ten behoeve van de fraudebestrijding). In latere uitspraken zoals 
Malone en Leander, verwijst het Hof veelvuldig naar het In de zaak Klass uitgewerkte 
toetsingskader.  

Eenzelfde benadering vinden we terug in het arrest van het Hof van 2 augustus 1984 inzake 
Malone (U.K. ) . Ook deze zaak betreft het afluisteren van telefoongesprekken, nu door de politie 
in het kader van een strafrechtelijk Onderzoek naar vermeende heling. Tevens wordt hierin de 
vastlegging en het gebruik van de door “metering”, een bepaalde methode van 
informatieverwerking, verkregen informatie op rechtmatigheid getoetst. Na het afluisteren van 
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telefoongesprekken als inbreuk op art. 8 EVRM te hebben aangemerkt, toetst het Hof in deze 
zaak met name de deugdelijkheid van de wettelijke beperkingsgrondslag in verband met de 
beperkingsclausule in het tweede lid van art. 8 EVRM. Deze blijkt niet aan de daaraan door het 
Hof gestelde eisen te voldoen.  

Het belang van deze uitspraak betreft, gezien het onderwerp van deze studie, in het bijzonder de 
boordeling van de rechtmatigheid van opslag en verstrekking van verzamelde. gegevens. In 
zoverre gaat het Hof in de zaak Malone een stap verder dan in de zaak Klass: ook het gebruik van 
in beginsel rechtmatig verkregen persoonsgegevens wordt getoetst.  

De met “metering” aangeduide praktijk van het Post Office (inmiddels omgedoopt tot British 
Telecommunications) voorziet in het gebruik van een check printer, welke de op een particuliere 
telefoon gedraaide nummers registreert, evenals de tijd en de duur van elk gesprek.  
Het Hof volgt in deze de zienswijze van de Britse regering, dat:  
“metering: that a meter check printer registers information that a supplier of a telephone service 
may in principle legitimately obtain”,  
moet worden onderscheiden van het onderscheppen van gesprekken (communications)  
“which is undesirable and illegitimate in a democratie society unless justified”.  

Echter, hoewel derhalve de aanbieder van telefoonvoorzieningen deze informatie in principe 
rechtmatig mag verzamelen en gebruiken ten behoeve van een juiste afrekening alsmede 
behandeling van klachten en storingen, betekent dit niet, dat het gebruik van de aldus verkregen 
informatie‘whatever the circumstances and purposes” - niet alsnog in een inbreuk op art. 8 
EVNM kan resulteren.  

Gebruik van verkregen persoonsgegevens buitn het doel van verkrijging kan volgens het Hof om 
die reden alsnog een inbreuk op art. 8 EVEM teweeg brengen:  
“The records of metering contain information, in particular the numbers dialled, which is an 
integral element in the communications made by telephone. Consequently. release of that 
information to the police without the consent of the subscriber also amounts, in the opinion of 
the Court, to an interference with a right guaranteed by Article 8”.  

Of er in een dergelijk geval sprake is van schending van een verdragsverplichting hangt dan af 
van de eventuele toepasselijkheid van de beperkingsclausule in het tweede lid van art. 8 EVRM, 
d.w.z. de aanwijsbaarheid van een hiermede In overeenstemming zijnde wettelijke grondslag.  
De in Malone aangevochten praktijken vinden in de ogen van het Hof geen genade door het 
ontbreken van een dergelijke deugdelijke wettelijke grondslag.  

In de zaak Rees van 17 oktober 1986 gaat het om de inhoud van het  geboorteregister in het 
Verenigd Koninkrijk.  
Appellant Rees, transseksueel, beklaagt zich bij het Hof over het feit, dat zijn nieuw verworven 
lichamelijke identiteit niet in het geboorteregister wordt verwerkt - staat hierin nog steeds als 
vrouw geregistreerd - en dus niet volledig rechtens wordt erkend.  

Opmerkelijk is nu, dat het Hof de klacht betreffende weigering om het geboorteregister aan te 
passen - d.w.z. te corrigeren - herdefinieert en transformeert in een klacht betreffende de 
invulling van de positieve regelingsverplichting van de staat i.v.m. transseksualiteit.  
Er wordt door het Hof als het ware door de beperkte en afgeleide klacht heengekeken naar het 
werkelijke in het geding zijnde vraagstuk:  
“In the present case it is the existence and scope of such “positive” obligations which have to be 
determined. The mere refusal to alter the register of births or to issue birth certificates whose 
contents and nature differ from those of the birth register cannot be considered as interferences” 
The alleged lack of respect therefore seems to come down to a refusal to establish a type of 
documentation showing. and constituting proof of, current civil status”.  

Het Hof concludeert, alle omstandigheden overwegende- anders dan de Europese Commissie - 
tot verwerping van de klacht: art. S EVRM is niet geschonden. Een volgende overweging maakt 
echter duidelijk, dat deze uitspraak geen eeuwigheidswaarde heeft:  
“That being so, it must for the time being be left to the respondent State to determine to what 
extent it can meet the remaining demands of transsexuals. However, the Court is conscious of 
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the seriousness of the problems affecting these persons and the distress they suffer. The 
Convention has always to be interpreted and applied in the light of current circumstances (. .. .). 
The need for appropriate legal measures should therefore be kept under review having regard 
particularly to scientific and societal developments”.  

De uitspraak van het Hof inzake Torsten Leander van 26 maart 1987, betreft de rechtmatigheid 
van een politieregister met persoonsinformatie over de klager, welke niet voor hem toegankelijk 
is, als ook de verenigbaarheid van de bestaande veiligheidsprocedure ten behoeve van 
indiensttreding bij de overheid met art. 8 EVRN.  

Deze uitspraak is van groot gewicht: het is de eerste maal dat het Hof een persoonsregistratie in 
extenso op verenigbaarheid met art. 8 EVRM toetst.  
In relatie tot persoonsregistraties is met name de vraag van belang welke typen 
persoonsregistraties in beginsel een inbreuk vormen op de in het verdragsrecht gewaarborgde 
vrijheidssfeer van de burger. Is het bestaan van een persoonsregistratie c.q. de aanleg en het 
gebruik daarvan op zichzelf reeds voldoende gevaarzettend om inmenging in de persoonlijke 
levenssfeer aan te nemen? Of dient hierbij te worden onderscheiden in categorieën 
persoonsregistraties al naargelang de inhoud, het doel, gebruik en dergelijke?  

De Commissie formuleert in de zaak Leander een materieel criterium en interpreteert in deze 
context art. 8 EVRM als volgt;  
“The Commission agrees with the Government that the question of whether an individual’s 
rights under Art. 8 (1) are affected must depend on the contents of the register in question. A 
register which only contained, for instance, the name and address of en individual would not 
normally involve any interference with Art. 8 (1). ”  

Ook het Hof lijkt de inhoud als bepalend criterium tot uitgangspunt te nemen (vgl. ook het 
arrest-Malone), zonder dit echter te expliciteren:  
“It is uncontested that the secret police-register contained information relating to Mr. Leander’s 
private life. Both the storing and the release of such information, which were coupled with a 
refusal to allow Mr. Leander an opportunity to refute it, amounted to an interference with his 
right to respect for private life as guaranteed by Article 8.”  

Vraag is nu of deze inmenging gerechtvaardigd is overeenkomstig de beperkingsclausule in het 
tweede lid, nl. opgelegd ten behoeve van een “legitimate aim”, “in accordance with the law” en 
“necessary in a democratic society in the interests of (in dit geval) national security” als 
geoorloofd doel.  

Het Hof toetst indringend, met name op aanwezigheid van waarborgen tegen willekeur en komt 
dan tot de conclusie dat geen schending heeft plaatsgevonden en wel omdat:  
“... the safeguards contained in the Swedish personnel control system meet the requirements of 
paragraph 2 of Article 8. Having regard to the wide margin of appreciation available to It, the 
respondent State was entitled to consider that in the present case the interests of national security 
prevailed over the individual interests of the applicant C. . .). The interference to which Mr. 
Leander was subjected cannot therefore be said to have been disproportionate to the legitimate 
aim pursued.”  

De volkstelling in het Verenigd Koninkrijk in 1981, op grond van de op de Census Act 1920 
gebaseerde Census Regulations ig8o. is bij (niet officieel gepubliceerde) uitspraak van 6 oktober 
1982 op rechtmatigheid door de Europese Commissie getoetst.  
De Commissie is van oordeel, dat een volkstelling met verplichte deelneming, met vragen naar 
persoonlijke gegevens, op het eerste gezicht in een inbreuk op het in art. 8 EVRM gewaarborgde 
recht op privé en familieleven ken resulteren, die een rechtvaardiging overeenkomstig het tweede 
lid vereist.  

De Commissie verklaart de ingediende klacht echter niet ontvankelijk omdat in casu de 
volkstelling een adequate wettelijke grondslag kent, het houden van een volkstelling een in de 
lidstaten van de Raad van Europa gebruikelijk instrument is en voorts de uitvoering en 
verwerking van de aldus verkregen gegevens met voldoende waarborgen zijn omkleed.  
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14.5 De beperkingsclausule in het tweede lid van art. 8 EVRM  

14.5.1 Inleiding  
Een geconstateerde inmenging (interference) met betrekking tot het grondrecht op “respect for 
private life” kan- zoals hiervoor reeds bleek - rechtmatig zijn, indien de aangeklaagde staat deze 
kan rechtvaardigen door een - in geval van rechterlijke tussenkomst gehonoreerd - beroep op de 
in het tweede lid van art. 8 EVRM voorziene beperkings clausule.  

Deze kent een drietal - eventueel afzonderlijk te toetsen- elementen.  

De inbreuk moet zijn:  

a. “in accordance with the law”,  

b. “necessary in a democratic society”,  

c. “in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, 
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the 
protection of the rights and freedoms of others”.  

14.5.2 Het vereiste “in accordance with the law”  
De eis dat een “interference” met betrekking tot het grondrecht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer “in accordance with the law” moet zijn, betekent volgens vaste 
jurisprudentie van het Hof, dat deze moet zijn ingebed in het nationale recht (in het arrest-Silver, 
in navolging van het arrest Sunday Times: “that the interference must have some basis in 
domestic law”), terwijl deze rechtsgrondslag in dat verband tevens als rechtmatig moet worden 
aangemerkt (in het arrest-Silver: “were in conformity with (. . .) law” en in het arrest-Gillow: “. . . 
no doubt as to the constitutional validity”).  

Het kan hierbij zowel gaan om geschreven als ongeschreven recht. Sinds het arrest-Sunday Times 
oordeelt het Hof:  
“that the word “law/loi” is to be interpretated as covering not only written law but also unwritten 
law”.  

Voorts dient de rechtsgrondslag, wil deze tenminste als adequate beperkingsgrondslag worden 
aangemerkt, te voldoen aan een tweetal door het Hof aan de rule of law ontleende 
kwaliteitscriteria: de vereisten van kenbaarheid en voorzienbaarheid.  

In navolging van het in de zaak Malone ingenomen standpunt, formuleert het Hof deze 
voorwaarde in het arrest-Leander als volgt:  
“Compliance with domestic law, however, does not suffice: the law in question must be 
accessible to the individual concerned and its consequences for him must also be foreseeable”  

In de zaak Malone preciseert het Hof de betekenis van de rule of law als onderliggende 
doelstelling van de Conventie (zie de preambule) als volgt:  
“...that the phrase “in accordance with the law” does not merely refer back to domestic law but 
also relates to the quality of the law, requiring it to be compatible with the rule of law. (. .) The 
phrase thus implies - and this follows from the object and purpose of Article 8 - that there must 
be & measure of legal protection in domestic law against arbitrary interferences by public 
authorities with the rights safeguarded by paragraph 1 (…) 

Het Hof verstaat onder het beginsel dat “the law must be adequately accessible” volgens het 
arrest Silver dat:  
“... the citizen must be able to have an indication that is adequate, in the circumstances, of the 
legal rules applicable to a given case (…).“  

Onder het vereiste dat “a norm cannot be regarded as a “law” unless it is formulated with 
sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct” begrijpt het Hof dat de burger: 
must be able - if need be with appropriate advice - to foresee that is reasonable in the 
circumstances, the consequences which a given action may entail  (…).“ 
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Vraag is nu of en in hoeverre de wetgever vage normen mag hanteren, Uitgangspunt is volgens 
het arrest Silver dat:  
“A law which confers a discretion must indicate the scope of that discretion.”  

Het Hof heeft echter oog voor de eisen van de praktijk, het gevaar van rigiditeit van regelingen 
en de onmogelijkheid om alle toekomstige situaties te definiëren en in regels te vangen:  
“... the Court points out once more that “many laws are inevitably couched in terms which, to a 
greater or lesser extent, are vague and whose interpretation and application are questions of 
practice.”  

De oplossing wordt gevonden in een complementaire toetsing van beleidsregels. Een tekort aan 
precisie in de wet zelf kan worden gecompenseerd door de in regels gevatte staande praktijk:  
“… a practice which had to be followed save in exceptional circumstances”.  

Het Hof verwoordt deze opvatting in de zaak Silver aldus:  
“… In these conditions, the Court considers that although those directives did not themselves 
have the force of law, they may - to the admittedly limited extent to which those concerned were 
made sufficiently aware of their contents - be taken into account in assessing whether the 
criterion of foreseeability was satisfied in the application of the Rules.”  

Machtigt het nationale recht overheidsorganen echter tot het in het geheim afluisteren van 
telefoongesprekken van burgers of het doen van geheime naspeuringen, dan hanteert het Hof 
met betrekking tot het criterium van “foreseeability” aangepaste maatstaven. In het arrest Malone 
merkt het Hof hieromtrent op:  
“… where the relevant law imposes no restrictions or controls on the individual to which he is 
obliged to conform, the paramount consideration would appear to the Government to be the 
lawfulness of the administrative action under domestic law.”  

Het Hof ontleent in deze aan de rule of law in relatie tot art. 8 EVRM de eis:  
“… that there must be a measure of legal protection in domestic law against arbitrary 
interferences by public authorities with the rights safeguarded by paragraph 1  

In het geval van geheime operaties impliceert deze eis volgens het Hof in de arresten Malone en 
Leander dat:  
“… the law has to be sufficiently dear in its terms to give them an adequate indication as to the 
circumstances in which and the conditions on which the public authorities are empowered to 
resort to this kind of secret and potentially dangerous interferences with private life (...).“  

Hierbij mag rekening gehouden worden met beleidsregels, althans voor zover als de betrokkenen 
hiervan voldoende op de hoogte kunnen zijn.  
Bestaat de uitvoering van de wet uit geheime acties, niet onderworpen aan een toetsing door 
betrokkene of de publieke opinie, dan worden aan de inhoud van de wettelijke regeling zelf 
aanvullende eisen gesteld. Opnieuw het Hof in het arrest Leander met betrekking tot de dan aan 
te leggen maatstaf:  
“… the law itself, as opposed to the accompanying administrative practice, must indicate the 
scope of any discretion conferred on the competent authority with sufficient clarity, having 
regard to the legitimate aim of the measure in question, to give the individual adequate protection 
against arbitrary interference (…) 

14.5.3 Het criterium “necessary in a democratic society”  
Volgens vaste jurisprudentie, opnieuw verwoord in het arrest Leander, verstaat het Hof dit 
vereiste als volgt:  
“The notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing need and, in 
particular, that it is proportiionate to the ligitimate aim pursued (…)  

De verdragsstaten beschikken hierbij over een zekere, evenwel niet onbeperkte, mate van 
beleidsvrijheid, zij het onder uiteindelijk toezicht van het Hof.  

In het arrest Gillow van 24 november 1986, inzake de weigering van de plaatselijke autoriteiten 
om een woonvergunning voor het eiland Ouernsey af te geven, omschrijft het Hof deze 
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beleidsruimte als volgt:  
“… the scope of the margin of appreciation enjoyed by the national authorities will depend not 
only on the nature of the aim of the restriction but also on the nature of the right involved. In the 
instant case, the economic well-being of Guernsey must be balanced against the applicants right 
to respect for their “home”, a right which is pertinent to their own personal security and well-
being. The importance of such a right to the individual must be taken into account in 
determining the scope of the margin of appreciation allowed to the Government”.  

De beperkingsbevoegdheid uit hoofde van het tweede lid van art. 8 EVRM dient volgens het Hof 
in de arresten Klass en Silver voorts restrictief te worden geïnterpreteerd.  
Het arrest Silver laat zien, dat in dit afwegingsmodel tevens de bijzondere rechtspositie van de 
burger in kwestie, bijvoorbeeld als gevangene, doorwerkt.  

Gaat het om geheime naspeuringen van de zijde van de overheid, dan is steeds een aftasten van 
de grenzen van de democratische samenleving geboden.  
In het arrest Klass stelt het Hof met betrekking tot de beperkingsclausule in het tweede lid:  
“This paragraph, since it provides for an exception to a right guaranteed by the Convention, is to 
be narrowly interpreted. Powers of secret surveillance of citizens, characterising as they do the 
police state, are tolerable under the Convention only insofar as strictly necessary for safeguarding 
the democratic institutions.”  

Of een dergelijke noodzaak zich in concreto voordoet, toetst het Hof indringend in concreto, aan 
de hand van feiten en omstandigheden, zoals de zaken Klass, Malone en Leander laten zien.  

Het beginsel is hiermee echter niet uitgeput. Het stelt voorts - met het oog op het behoud van 
een democratische samenleving - materiële voorwaarden aan de inhoud van de betreffende 
regeling in de vorm van compenserende waarborgen.  
Illustratief is de betreffende passage in het arrest Leander:  
“Nevertheless, in view of the risk that a system of secret surveillance for the protection of 
national security poses of undermining or even destroying democracy on the ground of 
defending it, the Court must be satisfied that there exist adequate and effective guarantees against 
abuse ( …)” 

De jurisprudentie laat zien, dat het Hof kiest voor een systeembenadering en grondig toetst op de 
aanwezigheid van checks and balances.  
In de zaak Leander acht het Hof deze waarborgen aanwezig door de vertegenwoordiging van 
parlementariërs in de National Police Board alsmede het toezicht van de zijde van de minister 
van justitie. de parlementaire ombudsman en de parlementaire commissie voor Justitie. Het 
aanvankelijk door het Hof in de zaak Klass ingenomen standpunt, dat een dergelijke regeling 
dient te voorzien in een mogelijkheid van beroep op een onafhankelijke rechter, is hiermee 
verlaten.  

De toetsing op aanwezigheid van een “pressing social need” is overigens niet beperkt tot een 
afweging in abstracto aan de hand van de regeling in kwestie. Het arrest Gillow laat zien, dat het 
Hof ook het bestuurshandelen in concreto aan dit afwegingsschema bindt, met name indien 
sprake is van een zekere beleidsvrijheid.  
De relevante passages in dit arrest luiden als volgt:  
“There remains, however the question whether the manner in which the Housing Authority 
exercised its discretion in the applicants case (…) correspond to a pressing social need and, in 
particular, was proportionate to the legitimate aim pursued. The statistics submitted to the Court 
show that ( . . Against this background (...) the Court considers that insufficient weight was given 
to the applicants particular circumstances. (...) The Court therefore concludes that the decisions 
by the Housing Authority to refuse the applicants permanent and temporary licenses to occupy 
“Whiteknights”, as well as the conviction and fining of Mr. Gillow, constituted interferences with 
the exercise of their right to respect for their “home” which were disproportionate to the 
legitimate aim pursued.”  
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14.5.4 Rechtmatige doeleinden  
Het tweede lid van art. 8 EVRM noemt als geoorloofde redenen van beperking van het in het 
eerste lid gegarandeerde grondrecht:  

- ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid. of het economisch welzijn van het land.  

- de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten,  

- de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of  

- voor de bescherming van rechten en vrijheden van derden.  

De doelcriteria hebben een tweeledige functie. Zo zijn de genoemde gronden - in abstracto - uit 
hoofde van het verdrag, geoorloofde beperkingsdoeleinden. Dat wil zeggen, dat een inbreuk aan 
een van deze limitatief geformuleerde “legitimate aims” gerelateerd moet kunnen worden. Voorts 
fungeert de betreffende grondslag in concreto, in geval van regelgeving, een bestuursbeslissing of 
een rechterlijke uitspraak, als afwegingsfactor. De evenredigheid tussen doel en middel bepaalt 
mede de noodzakelijkheid en dus de rechtmatigheid van de inbreuk.  

14.6 De interpretatie van art. 8 EVRM door de nationale rechter  
De jurisprudentie van de Nederlandse rechter is lange tijd gekenmerkt door een sterke 
wetsconforme interpretatie van het Europees Verdrag. Een voorbeeld van deze benadering i.v.m. 
persoonsgegevens biedt het arrest van de Hoge Raad van 10 december 1974 (NJ 1975, 178), de 
befaamde FIOD-zaak (Stad Rotterdam). Hierin ging het om de verenigbaarheid van art. 49, 
eerste lid, Algemene Wet inzake rijksbelastingen, de verplichting tot het ter inzage verstrekken 
van boeken en andere bescheiden waarvan kennisneming van belang kan zijn i.v.m. de heffing 
van belastingen van derden, met art. 8 EVRM.  

De Hoge Raad weerspreekt de gestelde strijdigheid als volgt:  
“dat, aangenomen dat aan reg. in deze zaak een beroep op lid 1 van art. 8 Europees Verdrag 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 bepaald; 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 “respect for his private and family life … and his 
correspondence” te beperken, zulks ingevolge het bepaalde in het tweede lid van dat 
verdragsartikel wordt toegestaan, nu zodanige beperking kan worden aangemerkt als “necessary 
in a democratic society in the interest of the economie well-being of the country”.  

We zien dat deze benadering nog door A-G Remmelink in zijn conclusie lijkt te worden 
voorgesteld in de zaak Numansdorp (AB 1984, 289). De betreffende strafprocedure had 
betrekking op de overtreding van de Verordening op de recreatiewoonverblijven van de 
gemeente Numansdorp, in het bijzonder van de verplichting om verblijf buiten het zomerseizoen 
te doen inschrijven in een speciaal register. Verdachte stelde de onverbindendheid van deze 
bepaling, immers strijdig met zijn persoonlijke levenssfeer.  
A-G Reminelink reageert als volgt:  
“Het komt mij voor, dat hiervan - in denk hier aan art. 8 BV (...) - geen sprake is, en dat in ieder 
geval deze inbreuk gedekt wordt door het tweede lid van art. 8”.  

De Hoge Raad oordeelt daarentegen:  
“Bij afweging van de betrokken belangen, te weten enerzijds het tegengaan van permanente 
bewoning van recreatiewoonverblijven en anderzijds de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de daarbij betrokken personen, hebben 8 en W in redelijkheid niet kunnen 
komen tot een registratieplicht als voorzien in de art. 2, 4 en 5 Beschikking, zulks bij wijze van 
voorwaarde voor een vrijstelling van het verbod van art. 112 lid 3 Verordening. Derhalve moet 
laatstgenoemde bepaling, in samenhang met de Beschikking inhoudende een verbod met de 
mogelijkheid van vrijstelling onder voorwaarden als evenbedoeld. te dezen buiten toepassing 
blijven”.  
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Het arrest Numansdorp munt niet uit door helderheid. Art. 8 EVEN wordt niet expliciet als 
toetsingskader genoemd. Uit het voorgedragen middel, de conclusie van de A-G en de 
bewoordingen van de Hoge Raad zelf, blijkt de doorwerking van dit Europese grondrecht echter 
zonneklaar. Als de stelling juist is dat naarmate de interne verdeeldheid in de raadkamer groter is, 
de motivering van de beslissing cryptischer, dan is deze uitspraak hieromtrent illustratief.  

Niettemin is dit arrest als doorbraak te beschouwen. In concreto wordt door de rechter, aan de 
hand van feiten en omstandigheden, indringend getoetst op proportionaliteit van doel en middel.  

De Hoge Raad knoopt in dit arrest aan bij de gevestigde traditie, dat jurisprudentie betreffende 
grondrechten wordt gevormd via toetsing van regelingen van lagere wetgevers. Deze worden 
extra kritisch gevolgd. De benadering in deze uitspraak behoeft derhalve niet te betekenen, dat in 
het vervolg ook formele wetgeving op eenzelfde kritische wijze wordt getoetst aan art. 8 EVRM. 
Wel is het zo, dat eenmaal gerealiseerde jurisprudentie met een min of neer uitgekristalliseerde 
interpretatie van het betreffende grondrecht. z’n neerslag heeft op de in formele wetgeving 
uitgedrukte belangenafweging tussen het beoogde doel en de daaruit resulterende inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de burger.  

Van belang is voorts, dat de in het arrest Numansdorp aangevochten registratieverplichting dicht 
het - ook in art. 8 EVRM gegarandeerde - huisrecht nadert, een grond- recht met een gevestigde 
positie, dat de meer intieme levenskring van de individuele burger beschermt. De stelling lijkt 
derhalve niet gewaagd, dat de relatie tussen registratieverplichting en het huisrecht in de 
uiteindelijke belangenafweging de doorslag heeft gegeven.  

Zijdelings komt de betekenis van art. 8 EVRM voor het overheidshandelen aan de orde in het 
arrest Bespiede bijstandsmoeder van 9 januari 1987 (AB 1987, 231).  
De vraag of het doorgeven van informatie over de leefwijze van een bijstandsmoeder door een 
buurtgenoot, tevens adjunct-directeur van de Sociale Dienst, onrechtmatig was. wordt door de 
Hoge Raad gerelateerd aan de bevoegdheden van de overheid i.v.m. controle op naleving van de 
ABW:  

“Het voorgaande brengt mee dat het hof in zijn achtste r.o. van een onjuiste rechtsopvatting is 
uitgegaan door aan te nemen dat de grenzen van het recht van X op eerbiediging van haar 
persoonlijke levenssfeer in dit geval niet waren overschreden. (....) Dit brengt evenwel nog niet 
mee dat Z onrechtmatig heeft gehandeld. In aansluiting op art. 8 lid 2 EVRM kan immers, (…) 
uit geschreven of ongeschreven recht een rechtvaardigingsgrond voortvloeien. Als zodanig komt 
hier in het bijzonder in aanmerking het verband dat kan worden gelegd met de inmenging van het 
openbaar gezag met het oog op de controle op de naleving van de ABW. Een zodanige 
inmenging is - in de bewoordingen van art. 8 lid 2 - in beginsel in een democratische samenleving 
nodig in het belang van het economisch welzijn van het land en de bescherming van de openbare 
orde. In het kader van een dergelijke controle, die dient afgestemd te zijn op de maatstaven aan 
de hand waarvan bijstand wordt toegekend, waaronder de maatstaf van de economische eenheid, 
dient voor de overheid mede ruimte te bestaan voor het gebruik maken van door burgers op 
eigen initiatief verstrekte gegevens”.  

Hoewel de handelwijze van de betreffende adjunct-directeur in beginsel onrechtmatig geoordeeld 
wordt, kan deze niettemin gerechtvaardigd zijn. De rechtvaardigingsgrond blijkt bij nadere 
beschouwing een afgeleide te zijn van de beperkingsbevoegdheid van de overheid uit hoofde van 
het tweede lid van art. 8 EVRM. Ook nu weer zijn de omstandigheden in concreto, vast te stellen 
en te beoordelen door de feitenrechter, bepalend:  
“De vraag of zich inderdaad zulk een rechtvaardiging voordoet, kan slechts worden beantwoord 
door in het licht van de omstandigheden van het geval en de eventueel toepasselijke wettelijke 
bepalingen tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van de inbreuk op het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de belangen die door het verzamelen 
en aan de overheid doorgeven van gegevens als waarom het gaat, worden gediend of 
redelijkerwijs kunnen worden gediend”.  

Soms gaat de rechter bij toetsing aan art. 8 EVRM voorbij. In de zaak Opmeer, een uitsrpaak van 
de Voorzitter Afd. R. van 18 december 1984 (KG 1985, 63), handelend over de weigering van het 
regionaal gasbedrijf om voor controledoeleinden o.g.v. de WOB informatie over het gasgebruik 
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in recreatiewoningen aan het gemeentebestuur te verstrekken, wordt dit grondrecht niet 
genoemd. De weigering tot afgifte berust op de afwegingsgrond in art. 4 onder h van de WOB, 
“het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De voorzitter oordeelt 
als volgt:  
“Naar ons aanvankelijk oordeel dienen de gegevens omtrent het gasverbruik in de bedoelde 
recreatieverblijven te worden aangemerkt als informatie waarvan de openbaarmaking het recht 
van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het geding brengt, zodat 
evengenoemde wetsbepaling daarop van toepassing is”.  

Opmerkelijk is dat de stelling van het gemeentebestuur dat, indien sprake zou zijn van een 
gemeentelijk gasbedrijf, zij zonder meer over de verlangde informatie zou kunnen beschikken, 
wordt afgedaan met een anticiperend beroep op art. 10 Gw.  
“dat, gelet op art. 10 Grondwet, het geenszins bij voorbaat vaststaat dat het verzoekers in het 
door hen bedoelde geval vrij zou staan deze informatie voor het door hen gewenste doel te 
gebruiken”.  

Hiervoor is reeds opgemerkt, dat de rechter soms het ene, dan weer eens het andere grondrecht 
hanteert, waarschijnlijk afhankelijk van voorgedragen stellingen en de inspiratie van het moment.  
Het komt ook voor, dat de grondrechten in de uitspraak zelf niet worden genoemd, maar 
doorklinken in de interpretatie van de in het geding zijnde wettelijke bepalingen.  
Een voorbeeld van deze benadering is de uitspraak van de Afdeling R. van 24 april 1986 (AS 
1987, 154) betreffende de vraag in welke mate de houder van een bejaardenoord bevoegd is haar 
identiteit te laten doorwerken in de interne huisregels i.v.m. art. 7, eerste lid, van de Wet op de 
bejaardenoorden.  

De steen des aanstoots is de bepaling in het huisreglement, dat een wooneenheid, bestemd voor 
een echtpaar, niet door twee niet met elkaar gehuwde personen mag worden bewoond tenzij in 
geval van een nauwe graad van verwantschap. G.s.. van Zuid-Holland hebben aan deze bepaling 
hun goedkeuring onthouden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
de in het betreffende tehuis opgenomen bejaarden.  

De Afdeling R. bevestigt dit oordeel, mede op grond van anticiperende interpretatie:  
“Alhoewel de herziene Wet ten tijde van het bestreden besluit nog niet in werking was getreden, 
acht de Afd. het geraden bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing rekening te 
houden met de gewijzigde rechtsopvattingen betreffende de persoonlijke levenssfeer die tot de 
herziene Wet hebben geleid en waaraan in de herziene Wet ook uitdrukking is gegeven”  

De wetsgeschiedenis laat zien dat art. 8 EVRM en art. 10 Gw. hierbij als inspiratiebron dienden.  

Het is derhalve een kwestie van techniek en soms ook toeval of en in hoeverre wordt 
teruggegrepen op de achterliggende grondrechten, dan wel dat de rechtsopvattingen rechtstreeks 
tot uiting worden gebracht via interpretatie van de betreffende wetsbepalingen.  

14.7 Art. 8 EVRM en de Wet persoonsregistraties  
De Wet persoonsregistraties geeft in art. 18 de voorwaarden voor een rechtmatige 
persoonsregistratie binnen overheid, semi-overheid en daarmede op één lijn gestelde instellingen 
en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het 
eerste lid van dit artikel bepaalt, dat een persoonsregistratie slechts wordt aangelegd indien dit 
noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de houder, terwijl volgens het tweede 
lid een dergelijke persoonsregistratie slechts persoonsgegevens mag bevatten die voor het doel 
van de registratie noodzakelijk zijn.  

Bezien in het licht van art. 8 EVRM - er van uitgaande dat een persoonsregistratie een beperking 
van het privé leven impliceert - betekent dit, dat de door het grondrecht vereiste doel-middel 
afweging in concreto door de wetgever is gedelegeerd aan de registratiehouder, zij het onder 
toezicht van de Registratiekamer en met de mogelijkheid tot rechterlijke toetsing. De WPR is in 
dit opzicht vergelijkbaar met de WOU. Of de openbaarmaking op verzoek ingevolge deze wet 
volgt, hangt af van de uitkomst van de afweging tussen het (abstracte) openbaarheidsbelang en 
(o.m.) de (in concreto) uit openbaarmaking resulterende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
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van de betrokkene, waartoe de wet het betreffende overheidsorgaan in art. 4 verplicht. Vraag is 
met name of een dergelijke algemene - zij het geclausuleerde - machtiging of bevoegdheid zich 
verdraagt met de door het hof aan de kwaliteit van de wettelijke beperkingsgrondslag gestelde 
eisen, in het bijzonder de vereisten van kenbaarheid en voorzienbaarheid.  

In een arrest van 23 mei 1986 (As 1986, 406) heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de 
rechtmatigheid van informatieverstrekking op grond van de WOB, i.c. de afgifte van een door de 
FIOD opgemaakt procesverbaal i.v.m. belastingontduiking, aangevoerd als bewijs van 
draagkracht in een alimentatieprocedure.  
De Hoge Raad behandelt de stelling dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs als volgt:  
“Middel III bevat vooreerst de klacht dat de Wob in dit verband niet kan worden aangemerkt als 
een wet in de zin van voormelde verdragsbepaling omdat zij niet voldoet aan de in die bepaling 
besloten eis dat in de desbetreffende wet net voldoende precisie is bepaald in welke gevallen 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer mogelijk is. Deze klacht faalt: gegeven de aard van de in 
de Wob geregelde materie zijn de desbetreffende bepalingen - art. 1 eerste lid in verband met art. 
4 aanhef en onder h - met voldoende precisie geformuleerd om de burger in staat te stellen zijn 
gedrag daarop af te stemmen”.  

De HR verwijst voorts nog naar de Richtlijnen van de minister van Justitie, “welke Richtlijnen na 
de inwerkingtreding van de WOB blijkbaar niet zijn ingetrokken en sedertdien kennelijk fungeren 
als leidraad voor de toepassing van die wet”.  
Deze richtlijnen noemen het belang van de verzoeker m.b.t. het leveren van bewijs in een civiele 
procedure uitdrukkelijk,  

Gezien de jurisprudentie mag worden aangenomen, dat het Europese Hof in deze indringender 
zal toetsen en het antwoord op de vraag of i.c. wordt voldaan aan de in de beperkingsclausule 
vervatte voorwaarden, met name de eis van precisie van de wettelijke grondslag, zal doen 
afhangen van de toetsing van de WPR, in combinatie met de daarop te baseren 
uitvoeringsbesluiten en (zelf)regulering in de vorm van op de afzonderlijke registraties 
toegesneden reglementen.  

De WPR voorziet voorts in adequate toetsingsprocedures. De Registratiekamer is belast met het 
toezicht op naleving van de regeling en heeft de bevoegdheid om op verzoek of ambtshalve in 
deze gericht onderzoek in te stellen.  
De geregistreerde kan voorts de gewone rechter adiëren en in een civiele procedure, naleving en 
evt. schadevergoeding vorderen. Ter versterking van de individuele actiebevoegdheid voorziet de 
WPR tevens in actiebevoegdheid van ideële of belangenorganisaties (groepsacties).  

Dat een door een persoonsregistratie geëffectueerde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
slechts in relatie tot bepaalde, in art. 8 EVRM, tweede lid, limitatief opgesomde doeleinden is 
toegestaan, is in de WPR evenwel niet verwerkt.  

Ging het hiervoor vooral om de aan art. 8 EVRM te ontlenen “negatieve” 
grondrechtsaanspraken, vraag is of de WPR ook als uitwerking van een in dit grondrechtsartikel 
besloten positieve regelingsverplichting kan worden aangemerkt.  
Ik meen dat dit inderdaad het geval is.  
Gezien de stand van de wetgeving in de Lid-Staten van de Raad van Europa, de totstandkoming 
van het Europese Dataverdrag van 1981 en de verdere - stimulerende- activiteiten binnen deze 
internationale Organisatie - met name de formulering van gemeenschappelijke standpunten in 
Aanbevelingen van het Comité van Ministers -, in relatie tot de jurisprudentie van het Hof (de 
zaak Rees), kan worden aangenomen, dat uit art. 8 EVRM de positieve verplichting van Lid-
Staten tot regelgeving met betrekking tot persoonsregistraties voortvloeit.  
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14.8 Samenvatting en conclusies m.b.t. de betekenis van art. 8 
EVRM voor het nationale recht  

14.8.1 Algemeen  
Art. 8 EVEM garandeert de individuele burger het recht op eerbiediging van zijn privé leven (the 
right to respect for his private life).  
Op grondslag van de artt. 93 en 94 Gw. werkt dit grond- recht, als een ieder verbindende 
bepaling, rechtstreeks door in het nationale recht.  
Zowel wetgeving bestuursbesluiten als rechterlijke oordelen dienen met dit grondrecht in 
overeenstemming te zijn.  

Het toezicht op de nakoming van de bepalingen van het EVRM berust bij de rechter; primair de 
nationale rechter, terwijl - na uitputting van de nationale rechtsmiddelende internationale rechter 
kan worden geadieerd. Dit is het Europese Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg. De 
individuele burger kan zijn zaak echter niet rechtstreeks bij dit college aanhangig maken. In geval 
van individuele klachten dient een voorprocedure te worden begonnen bij de Europese 
Commissie voor de Rechten van de mens. Deze beslist, na op basis van een voorafgaand 
onderzoek tot een eigen oordeel te zijn gekomen, of de klacht ter beslissing aan het Hof wordt 
voorgedragen.  

De uitspraak van het Hof, uitleg en toepassing van het verdrag in concreto. is beslissend en 
verbindend voor de verdragsstaten, voor zover partij in het geschil.  
Aan de interpretatie van het Hof komt een groot gezag toe. Arresten in zaken waarbij ons land 
geen partij was en die derhalve niet rechtstreeks verplichtend waren, zijn niettemin steeds 
(anticiperend) overgenomen door de nationale rechter.  
Aangetekend zij, dat er onderscheid aanwijsbaar is tussen de door het Hof gewezen arresten en 
de jurisprudentie van de nationale rechter.  
Het Hof houdt zich - tegen de achtergrond van de handhaving van de rule of law (de 
rechtsstaatsidee) in de verdragsstaten van de Raad van Europa - in het bijzonder bezig net 
principiële vragen. Minder essentiële kwesties, met name van vormgeving, worden dan ter 
beslissing overgelaten aan de nationale overheid, op basis van de deze toekomende 
beleidsvrijheid.  
Een analyse van de jurisprudentie van het Hof leert, dat de Europese Conventie daarbij tevens 
door het Hof als harmonisatie- en veranderings- c.q. aanpassingsinstrument wordt gehanteerd.  

In dit verband kan worden geconstateerd, dat het Hof geneigd is de beschermingsomvang van de 
in het verdrag gegarandeerde grondrechten restrictief te interpreteren, terwijl echter - indien tot 
schending wordt geconcludeerd- de rechtvaardiging van een dergelijke inbreuk nauwgezet, aan de 
hand van een uitgesponnen stelsel van materiële criteria, op rechtmatigheid wordt getoetst.  

De nationale rechter, die veel meer met “alledaagse kwesties” wordt geconfronteerd, past het 
verdrag - als bron van rechtsvorming - toe in de nationale context, gerelateerd aan de heersende 
rechtscultuur. Hierin bestaat de tendens om de aan grondrechten te ontlenen bescherming wat 
ruimer te interpreteren, Gaat het om interpretatie van in de Grondwet gegarandeerde 
grondrechten, dan komt deze benadering niettemin uit op een aanvaardbaar resultaat omdat de 
bijbehorende beperkingsclausule -door het vereiste van wettelijke grondslag in hoofdzaak van 
procedurele aard - voldoende rechtvaardigingsgronden inhoudt.  

Een uitdijen van rechtsbescherming doet zich voor indien bij het bepalen van de aan art. 8 
EVRM te ontlenen bescherming door de rechter, deze de wat ruimhartiger nationale 
interpretatiemaatstaf hanteert en hij derhalve - eerder dan het Hof - een inbreuk op dit 
grondrecht aanneemt, terwijl hij de rechtvaardiging hiervan beoordeelt aan de hand van de 
inmiddels in de jurisprudentie van het Hof uitgekristalliseerde (zwaardere) materiële 
toetsingscriteria.  
Tendenzen in deze zin zijn in onze jurisprudentie aanwijsbaar.  
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14.8.2 De interpretatie van art. 8 EVRM door het Hof  
Art. 8 EVEM is anbivalent van karakter. Enerzijds is het een klassiek grondrecht, gericht op 
overheidsonthouding. De individuele burger kan hieraan bescherming ontlenen tegen 
willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden door een overheidsorgaan. Dit is 
ook de belangrijkste strekking van deze bepaling.  
Naast een geclausuleerd verbod van overheidsinmenging kunnen echter - in aanvulling daarop - 
uit dit grondrecht voor de staat ook positieve verplichtingen voortvloeien, inherent aan een 
daadwerkelijke eerbiediging (bescherming) van het privé leven.  

Of, en zo ja, een dergelijke positieve (regelings)verplichting geldt is niet met zekerheid te zeggen. 
Van belang is te zien, dat het Hof de positieve verplichting hanteert als instrument tot 
daadwerkelijke effectuering van inmiddels gewijzigde rechtsopvattingen, harmonisatie van 
wetgeving alsmede om binnen het systeem van het verdrag de werking van grondrechten uit te 
breiden door hier indirect, via het verplichten van de nationale overheid tot nadere wetgeving. 
derdenwerking aan toe te kennen,  

Om enig inzicht in mogelijke ontwikkelingen op dit punt te krijgen is rechtsvergelijking 
onontbeerlijk. 
Wat de informatievoorziening betreft meen ik dat inmiddels mag worden aangenomen, dat art. 8 
EVRM de verplichting behelst tot het hebben van een specifieke, op de gevaren van 
persoonsregistraties voor de persoonlijke levenssfeer van de burger toegesneden, regeling, welke 
tevens de relaties tussen burgers onderling bestrijkt.  

In deze zin geïnterpreteerd berust de Wet persoonsregistraties dan ook (mede) op art. 8, eerste 
lid, EVRM. Vergelijk in dit verband de regelingsverplichting van de wetgever op basis van de 
leden 2 en 3 van art. 10 Gw.  

Tot op heden heeft het Hof een drietal arresten gewezen betreffende de opslag, verwerking, 
gebruik en verstrekking van persoonsgegevens en wel in de zaken Rees, Malone en Leander.  

Vraag is of het enkele functioneren van een persoonsregistratie voldoende gevaarzettend is om 
tot inmenging i.v.m. art. 8 EVRM, en dus tot de noodzaak van een rechtvaardiging op grond van 
het tweede lid, te concluderen.  

Het Hof maakt onderscheid tussen persoonsregistraties, al naar gelang hun inhoud. In het arrest 
Rees wordt opgemerkt, dat met registers die slechts namen en adressen bevatten in beginsel geen 
inbreuk op het grondrecht op eerbiediging van het privéleven wordt gemaakt.  
In het arrest Malone neemt het Hof de rechtmatigheid van het verzamelen van 
persoonsinformatie in het kader van de normale bedrijfsvoering van het Post Office tot 
uitgangspunt.  

Gaat het echter, zoals in de zaak Leander, om een - geheim - politieregister, dan oordeelt het Hof 
daarentegen tot een inbreuk op art. 8 EVRM.  

Hoewel het trekken van lijnen op grond van een analyse van slechts enkele arresten niet van 
gevaar ontbloot is, meen ik dat niettemin enkele bepalende factoren aanwijsbaar zijn.  

Toetssteen lijkt de mate van vrijheidsbedreiging. welke van een persoonsregistratie op de 
individuele burger uitgaat. Naar mijn indruk zal hierbij de mate waarin de overheid- door middel 
van georganiseerde informatievoorziening- grip krijgt op de burger, door persoonsprofilering en 
sociale etikettering. in toenemende mate een rol spelen. Het Hof zoekt heel duidelijk naar een 
evenwicht tussen enerzijds een concrete bedreiging van het Europees politiek erfgoed, het stelsel 
van de rule of law ofwel de (democratische) rechtsstaat, tot behoud waarvan de Raad van Europa 
in de naoorlogse jaren is opgericht, en anderzijds - uit een oogpunt van proportionaliteit - de 
middelen die tot behoud daarvan mogen worden ingezet. Veranderde opvattingen betreffende de 
rol van de overheid in het Sociale en economisch leven en wijzigingen in heersende 
rechtsopvattingen worden verdisconteerd (gedeeltelijk via de beleids- marge van de nationale 
Staat) , echter onder erkenning van het gevaar van een te grote bevoogding en betutteling van de 
individuele burger.  
Het Hof werpt zich daarbij op als bewaker van de democratische rechtsorde door standpunten te 
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motiveren in relatie tot wat behoort tot de kenmerken van een politiestaat, in samenhang met het 
(blijvende) gevaar van vernietiging van democratische instituties met democratische middelen.  

Gaat het om het verzamelen en vastleggen van naam-, adres-, en woonplaatsgegevens ten 
behoeve van de uitvoering van een onderliggende rechtsbetrekking, dan zal niet snel een 
rechtstreeks uit de persoonsregistratie voortvloeiende inbreuk op art. 8 EVRM worden 
aangenomen.  
Wel kan het dan zijn dat de effectuering van een op art. 8 EVEM gebaseerde positieve 
regelingsplicht van de staat in het geding is. In dat geval kan de vorm en inhoud van een 
persoonsregistratie mede bij de toetsing op een adequate voldoening aan deze verplichting 
worden betrokken.  

Uit de jurisprudentie blijkt, dat in voorkomende gevallen, de inbreuk op art. 8 EVRM zowel door 
het verzamelen van persoonsgegevens als door het gebruik c.q. de verstrekking daarvan kan 
worden bewerkstelligd.  

Zoals hiervoor is aangeduid, is - naar mijn indruk - de Nederlandse rechter wat sneller geneigd 
om in verband net persoonsregistraties een inbreuk op dit grondrecht aan te nemen.  

14.8.3 Beperkingsclausule art. 8 EVRM, tweede lid  
Heeft het Hof eenmaal een inbreuk op het grondrecht op eerbiediging van het privé leven 
aangenomen; dan dient aan de uit de beperkingsclausule in het tweede lid van art. S EVRM 
voortvloeiende eisen te zijn voldaan, wil niet tot schending worden geconcludeerd.  

De inbreuk moet dan zijn:  

a. bij de wet voorzien;  

b. nodig/noodzakelijk zijn in een democratische samenleving  

c. en wel in het belang van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn 
van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen.  

Het is vaste jurisprudentie van het Hof, dat de beperkingsclausule restrictief dient te worden 
geïnterpreteerd.  

Het element “in accordance with the law”  

Het Hof legt dit element als volgt uit:  
De inbreuk moet herleidbaar zijn tot een rechtsgrondslag, welke volgens het nationale recht ook 
rechtmatig is. De betreffende (in ons geval) wet dient voorts aan bepaalde materiële criteria te 
voldoen:  
De wet dient voor de burger kenbaar te zijn, dat wil zeggen dat de burger kan weten welke 
rechtsregels onder omstandigheden van toepassing zijn.  
Voorts dient de regeling met toereikende precisie te zijn geformuleerd en wel zodanig, dat de 
burger zijn gedrag daarnaar kan richten.  
Het werken met vage normen in de wet is niet uitgesloten. Een tekort aan precisie in de wettelijke 
regeling zelf kan dan worden gecompenseerd door - voor de burgers toegankelijke, dus 
gepubliceerde - beleidsregels.  

In geval van geheime operaties van de zijde van de overheid gelden i.v.m. het vereiste van 
voorzienbaarheid aangepaste maatstaven.  
In dat geval dient de onderliggende regeling de omvang van de bevoegdheden van de competente 
overheidsorganen net voldoende duidelijkheid aan te geven.  
Ook in dit type gevallen mogen echter - toegankelijke - beleidsregels bij de toetsing worden 
verdisconteerd.  

Het criterium “necessary in a democratic society’  
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Het Hof toetst of de inbreuk voortkomt uit een dringende maatschappelijke behoefte (pressing 
social need) en in het bijzonder of deze evenredig is aan één van de geoorloofde doelen.  
Er is derhalve sprake van een tweeledige toetsing. Één met betrekking tot - naar tijd en plaats 
veranderende - noden van een democratische samenleving, de meest principiële. welke wordt 
gevolgd door een nader concretiserende proportionaliteitstoetsing tussen doel en middel.  
Naarmate de vrijheidssfeer van de burger sterker in het gedrang komt, verschuift het zwaartepunt 
in de afweging naar het eerste toetsmornent.  

Is er sprake van geheime naspeuringen, dan hanteert het Hof een zwaarder criterium. Dergelijke 
methoden zijn slechts geoorloofd indien strikt noodzakelijk (strictly necessary) voor het behoud 
van de democratische instellingen.  
Voorts dient in zo’n geval aan aanvullende materiële eisen te zijn voldaan, nl. het bestaan van 
adequate en effectieve garanties tegen misbruik van bevoegdheden.  

Een dergelijke garantie kan zowel bestaan uit de mogelijkheid van toetsing door een 
onafhankelijke rechter als een samenspel van waarborgen (b.v. ombudsman, uit relatief 
onafhankelijke derden samengestelde toezichtsinstanties e.d.  

De doelcriteria  

De in het tweede lid opgesomde doelcriteria hebben een tweeledige functie. Enerzijds wordt 
hiermee aangegeven ten behoeve van welke doeleinden het grondrecht op eerbiediging van het 
privéleven beperkt mag worden. Voorts dient een dergelijk geoorloofd beperkingsdoel in 
concreto, in het kader van een proportionaliteitstoetsing, als afwegingsfactor.  
De evenredigheid tussen doel en middel bepaalt mede de noodzakelijkheid en dus de 
rechtmatigheid van de inbreuk.  
De doelcriteria zijn limitatief in aantal.  

14.8.4 De jurisprudentie van de nationale rechter  
Uit de jurisprudentie blijkt, dat de Nederlandse rechter bij toetsing zowel terugvalt op art. 8 
EVRM als - anticiperend - op art. 10, eerste lid, Gw.  
Ook is mogelijk dat aan beide grondrechten wordt voorbijgegaan en ter uitvoering hiervan in 
wetgeving opgenomen- dikwijls evenzo vage - bepalingen in concreto worden ingevuld.  
De beide grondrechten alsmede de hierop toegesneden open normen in specifieke wetgeving 
werken, wat de begripsbepaling betreft, ten opzichte van elkaar als communicerende vaten.  

Van belang is dat de rechter met een beroep op art. 8 EVRM het toetsingsverbod ex art. 120 Gw. 
kan omzeilen en dus ook formele wetten op naleving van het betreffende grondrecht kan toetsen. 
In dit verband kan de rechter i.v.m. beperkingsclausule in het tweede lid de inhoud van de in het 
geding zijnde regeling toetsen aan de hand van de door het Hof geformuleerde materiële criteria.  

14.8.5 Art. 8 EVRM en de 14fl  
Op termijn wordt de aanleg van persoonsregistraties in de overheidssector in hoofdzaak beheerst 
door de volgende regelingen: de Wet persoonsregistraties, de Wet op de politieregisters, de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet Gemeentelijke Basisadministratie 
Persoonsgegevens. De WPR bedoelt de algemene regeling te zijn, welke geldt tenzij hiervan bij 
specifieke wet wordt afgeweken.  

Volgens art. 18, eerste lid, WPR wordt een persoonsregistratie slechts aangelegd indien dit 
noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de houder.  
Deze bevat volgens het tweede lid van deze bepaling slechts persoonsgegevens die voor het doel 
van de registratie noodzakelijk zijn, terwijl deze - volgens art. 5, eerste lid - rechtmatig dienen te 
zijn verkregen.  
De opgeslagen persoonsgegevens mogen op grond van art. 6, eerste lid, slechts worden gebruikt 
voor doeleinden die met het doel van de registratie verenigbaar zijn.  
Verstrekkingen aan derden, dat wil zeggen aan personen en instanties buiten de organisatie van 
de houder, gelden niet als gebruik, maar zijn onderworpen aan een afzonderlijk regiem. In 
hoofdzaak komt dit voor de overheidssector op het volgende neer: het doen van verstrekkingen 
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is geoorloofd voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie (vgl. de basisadministraties) 
of berust op een wettelijke informatieverplichting (art. 11). Voorts mogen onder bepaalde 
voorwaarden persoonsgegevens aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak 
worden verstrekt. Deze zijn: a. het moet gaan om informatieverstrekking op verzoek; b. slechts 
indien de informatievragers deze informatie behoeven voor de uitvoering van hun taak en c. bij 
afweging, de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden hierdoor niet onevenredig wordt 
geschaad.  

Voorts is van belang dat persoonsregistraties in de overheidssector zijn onderworpen aan een 
reglementsplicht. In een reglement, een op de persoonsregistratie in concreto toegesneden 
regeling, dient de werking van de persoonsregistratie vrij gedetailleerd te zijn omschreven (artt. 19 
en 20).  

Of de aanleg van een persoonsregistratie voldoet aan de daaraan op basis van art. 8 EVRM te 
stellen rechtmatigheidseisen, dient in concreto te worden beoordeeld aan de hand van de 
onderliggende regeling in combinatie met de WPR, de daarop gebaseerde uitvoeringsregels en het 
betreffende reglement.  

De WPR biedt wat de meeste hierin vervatte materiële bepalingen betreft, nauwelijks meer dan 
“aangeklede” zorgvuldigheidsregels (vgl. art. 1401 BW). Tevens zijn “verwijs- of 
schakelbepalingen” opgenomen. Volgens art. 18. eerste lid, is de rechtmatigheid van een 
persoonsregistratie direct gerelateerd aan de taak van de houder. Uit een oogpunt van toetsing 
aan grondrechten dient het daarbij om een rechtmatige taakuitoefening te gaan, dat wil zeggen 
gebaseerd op een algemene of specifieke wettelijke basis.  

Het kan ook zijn dat de overheidsbemoeienis in relatie tot de te beschermen vrijheidssfeer van de 
burgers te ver gaat. Persoonsgegevens dienen volgens de jurisprudentie van het Hof in beginsel 
uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Gebruik van 
persoonsgegevens voor een ander doel en de verstrekking aan derden blijven kritische punten. 
De jurisprudentie van het Hof biedt voldoende aanknopingspunten om de WPR, met name de 
regeling van de derdenverstrekking te “overrulen” . Ik denk hierbij met name aan de op wettelijke 
informatieverplichtingen gebaseerde derdenverstrekking in art. 11, eerste lid, en de “Vrije” 
verstrekking in art, 18, derde lid.  

Trouwens, ook de informatieverplichting zelf dient aan rechtmatigheidseisen te voldoen. 
Toetspunten hierbij zijn in het bijzonder: is nog een reële relatie met een van de (limitatief 
opgesomde) doelcriteria aanwijsbaar en Verschuift door het toenemende interbestuurlijk 
informatieverkeer en de daarmee verband houdende verdergaande persoonsprofilering de 
machtsbalans niet te zeer ten nadele van de burger.  

Uitwisseling van informatie binnen sectoren van overheidshandelen (clustering), - bijvoorbeeld 
op het terrein van de sociale verzekeringen - zal uit een oogpunt van conformiteit met art. 8 
EVRM, eerder de rechtmatigheidstoets doorstaan dan het kriskras door overheidsorganen aan 
elkaar doorspelen van in een bepaalde context vastgelegde persoonsinformatie.  

14.9 Consequenties i.v.m. het beleidsplan 
persoonsinformatievoorziening  

Het concept beleidsplan van augustus 1987 heeft tot doel de bevordering van een optimale 
informatievoorziening binnen de overheid. Hieronder wordt verstaan een zodanige 
informatievoorziening dat:  

1. alleen instanties die voor de uitoefening van hun taak rechtstreeks in contact staan met de 
burger persoonsgegevens verzamelen;  

2. tot personen herleidbare gegevens alleen worden opgeslagen door instanties die in rechtstreeks 
contact met de burger staan;  

3. er niet meer gegevens worden verzameld en opgeslagen dan strikt nodig is voor het uitoefenen 
van die taak;  
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4. informatie ten behoeve van beleidsvorming periodiek en in geanonimiseerde vorm wordt 
onttrokken aan de registraties van uitvoerende instanties;  

5. instanties die voor de uitvoering van hun taak in overwegende mate gebruik maken van de 
registraties van andere organisatie-eenheid, deze niet zelf registraties gaan aanleggen;  

6. structurele verstrekkingen van persoonsgegevens bij of krachtens de wet worden 
voorgeschreven en  

7. daar waar een eigen wettelijk regiem in het leven wordt geroepen, dit imperatief voorschrijft 
welke verstrekkingen moeten plaatsvinden. (pp. 23 en 27 concept beleidsplan).  

De doelstelling van een optimale informatievoorziening in het openbaar bestuur denkt men te 
kunnen bereiken door een zodanige coördinatie en afstemming van informatiestromen, dat een 
onbelemmerde uitwisseling van persoonsinformatie tussen sectoren en bestuurslagen mogelijk 
wordt.  

Hiertoe is nodig uniformering en standaardisatie van gegevensopslag en berichtenverkeer 
alsmede invoering van een algemeen, in de overheidsadministratie te gebruiken persoonsnummer. 
Belemmeringen zijn aanwijsbaar vanuit een drietal invalshoeken. Allereerst de technische barrière, 
bestaande uit de thans nog gangbare lappendeken aan in het openbaar bestuur gebruikte 
systemen e.d. Met de invoering van het GBA (en de GBA-standaard) zal hierin - zo de tekenen 
niet bedriegen - verandering in komen. De tweede hindernis - en niet de minste - is van 
institutionele aard. voortvloeiend uit ons stelsel van decentralisatie en voorts de (niet onbeperkte) 
zeggenschap van de rijksoverheid in relatie tot zelfstandige bestuursorganen, private personen en 
instanties net een Publiekrechtelijke taak en als derde categorie de i.v.m. het maatschappelijk nut 
van hun activiteiten gesubsidieerde/bekostigde private personen en organisaties.  
Het beleidsplan gaat aan deze institutionele barrières vrijwel voorbij.  

Een derde randvoorwaarde van overheidshandelen vloeit voort uit de rechtspositie van de 
individuele burger, in het bijzonder de aan grondrechten ontleende aanspraken. Het in art. 8 
EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van het privé leven is hiervoor reeds uitvoerig 
besproken. Naar gebleken is stelt dit grondrecht beperkingen aan het beoogde informatiebeleid. 

In het kort zou ik die rechtmatigheidseisen als volgt willen samenvatten: Basisadministratieg zoals 
het GBA zijn verdedigbaar, mits berustend op een deugdelijke wettelijke grondslag, d.w.z. een 
specifieke wet waarin de wetgever zich heeft uitgesproken over doel en strekking van het 
systeem, alsmede over de bijbehorende rechtsbescherming van de individuele burger.  

Sectoraal informatieverkeer, gerelateerd aan de betreffende overheidstaak, zal - mits op de juiste 
wijze gereglementeerd - zal indien de noodzaak hiervan kan worden aangetoond, evenmin veel 
problemen geven.  

De pijn zit in de voornemens welke een zodanige verknoping van informatiestromen beogen, dat 
de institutionele checks and balances en ook een voldoende mate van doelbinding wegvallen. 
Voordelen uit een oogpunt van efficiency en dienstbetoon aan de burger zullen dan niet kunnen 
opwegen tegen gevaren als ongrijpbaarheid en oncontroleerbaarheid alsmede het ontstaan van 
een te zware grip van de overheid op de burger door mogelijkheden van persoonsprofilering en 
etikettering.  

Aan deze bezwaren kan deels worden tegemoetgekomen door de beschikbaarheid van voldoende 
waarborgen. De rechtmatigheid van een zodanige organisatie van de informatievoorziening kan 
echter slechts in concreto worden beoordeeld, tegen de achtergrond van een gedetailleerde 
inventarisatie van bestaande en gewenste informatiestromen.  
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