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VOORWOORD

Odysseus vertrok met beloften over roem en rijkdom naar Troje. Na de overwinning
keerde hij huiswaarts. Die ten:greis werd lang en avontuudijk en was de basis voor de
mooie vertellingen van Homeros. Uiteindelijk bereikte Odysseus, ovedgens niet tot
vreugde van allen, zijn thuisland.

Een onderzoek naar de juridische aspecten van knowledge discovery in databases en data

mining heeft wel iets weg van de reis en de belevenissen van Odysseus. Een zoektocht en
uiteindelijk een terugkeer met, net als bij Odysseus, waarschi inlijk niet voor allen even
vreugdevolle uitkomsten. Dat niet iedereen even vreugdevol gestemd kan worden, is nu
echter eenmaal het lot van vele juridische betogen. En om zo'n betoog gaat het hien

De juridische zoektocht heeft twee verhalen opgeleverd. In het eerste verhaal in het
betoog, wordt een methode uiteengezet om het toepassen op individuele natuurlijke
personen van met data mining programmatuur en de koppeling van bestanden opgestelde
beslisregels in het juridische domein te kunnen toetsen. In dit verhaal komen als eerste de

uitgangspunten van de juddische zoektocht aan de orde. De kern van het verhaal en van
het betoog vervolgens, betreft enerzijds de aangtijpingspunten voor het recht en
anderzijds een procedure om het opstellen en vooral het toepassen van beslisregels te
kunnen toetsen. Als derde gaat het eerste verhaal in op de bakens (ongerechtvaardigd
onderscheid en privacy) die bi j een dergeli ike toets gebruikt kiinnen worden om de
aanvaarbaarheid van het opstellen en vooral het toepassen van beslisregets te kunnen
beoordelen. Het onderdeel over deze bakens is ovengens een minder tijdbestendig
element van het betoog. Af en toe dienen de bakens, zoals het spreekwoord niet voor niets
al zegt, verzet te worden. Het verhaal over de bakens is ook een kort verhaal. Het is
immers geen bij uitstek juddisch verhggl. De juridische wetenschap moet zich, zo zie ik
het toch, niet (al te veeD bezighouden met de vraag w:it geregeld moet worden en walke
handelingen wel of niet door de beugel kunnen of zouden moeten kunnen. De taak van
juristen is om te werken met de juridische en talige neerslag van deze maatschappelijke en
normatieve opvattingen. Ze houden zich bezig met de vraag hde bepaalde opvattingen in
het recht neergelegd en vormgegeven kunnen worden. De vorming van deze opvattingen
zelf dienen ze niet te koloniseren. Natuutliik kunnen ze aan de discussie en het debat over
mastschappelijke en normatieve opvattingen deelnemen. Maar die deelname is dan
gebaseerd op het feit dat iedereen daaraan decl kan nemen, en niet op het feit dat juristen
juristen zijn.

In het tweede en, zo gebied de eerlijkheid te zeggen, toch een stuk minder interessant
verhaal, wordt aangegeven dat de Wet bescherming persoonsgegevens het juridisch
instrument, de juridische regeling, is waarmee het opstellen en toepassen op individuele
personen van met behulp van geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregels getoetst
zat kunnen worden. Dit verhaal is weliswaar nauw aan het betoog verwant, maar het is er
toch geen wezenlijk onderdeel van. Het is tevens een enigszins voorlopig verhaaL De Wbp
is nog (steeds) niet van kracht en het zal de daadwerkelijke toepassing zijn waarin duidelijk
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zal worden of de Wbp inderdaad een bruikbaar instrument is. Dit tweede, overigens

grotendeels zelfstandig te lezen, verhaal is daarom in de bijlagen opgenomen.

Naast deze twee verhalen is er natuurlijk nog een derde verhaal: dat van het onderzoeken,
het puzzelen en het schdjven van de eerste twee verhalen en de omstandigheden daarbij.

Dit derde verhaal wordt niet verteld. Het komt hier enkel tot uitdrukking in degenen aan

wie de eerste twee verhalen zijn opgedragen. En dat is aan'de jongens en hun moeders'.

Tilburg-Nootdorp, April 2001
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HOOPDSTUK 1 - INLEIDING

Dat computers on  samenteving bebeersen.
Dat is  ecbt de ontdekking van  bet millennium.1

1.1 Inleiding

Privacy en privacybeschenning staan in de belangstelling. Vooral de informationele privacy
in verband met persoonsgegevens. Registraties, klantenkegrten, chipkaarten, one-to-one
marketing, fraudebestrijding, opsporing en pro-actieve overheidsdienstverlening zijn alle
voorbeelden van zaken die de informationele privacy raken. Ook het mobiele bellen, de
riggrbij behorende verkeersgegevens van de telefoneerders, het volgen van voertuigen met
behulp van satellieten en, niet te vergeten, het Internet met onder andere e-mail en surfen,
brengen allerlei mogelijkheden met zich mee voor het verzamelen en analyseren van
gegevens en raken (Iggrdoor het mggtschappelijk functioneren en het priv6-leven van
individuen. Steeds vaker en indiingender gebruiken instellingen en bedrijven
(persoons)gegevens en worden burgers en klanten geconfronteerd met profielen,
beslisregels en gegevens die niet specifiek het individu als individu betreffen, maar diegaan
over de groep van mensen waartoe het desbetreffende individu zou behorem korting op
een lening omdat men ambtenaar is, een toeslag op de verzeketingspremie omdat men in
een bepaalde wijk woont en automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en
heffingen oindat men tot een bepaalde inkomenscategorie - de echte minime - zou
behoren.
Zoals in deze voorbeelden al doorklinkt, biedt informatie- en communicatietechnologie
OCT) steeds meer mogelijkheden voor het grootschalig registreren, volgen, analyseren en
in beeld brengen van mensen, van hun handelen en van hun (mogelijk) te verwachten
toekomstig handelen. De transparantie van personen is daardoor toegenomen. In die zin
beheerst ICI' thans inderdaad meer en meer de wijze waarop organisaties burgers en
klanten tegemoet treden.

Dit beheersen is een verschijnsel van de informatiemaatschappij. De opkomst hiervan en
het waardevol(ler) worden van gegevens2 heeft op het gebied en het priv6-zijn van
gegevens een onmiskenbare en wellicht zelfs onomkeerbare verschuiving met zich mee
gebracht Vergeleken met de situatie van nog maar enkele decennia geleden, is er sprake
van een omslag in het omgaan met gegevens en persoonsgegevens. Tegenwoordig worden

i Jan Timmer, in antwoord op de vrng tinar de 'meat opzienbarende' ontdckking in ziin werk als voor:zitter
van het Millennium Pletform, Folk,krantllf*F>w, zaterdgg 18 december 1999.
2 Een kleine anekdote k n dit mooi illustreren. Eind oktober 2000 kregen klanten die in bepadde winkels
diepvriessnacks van een bepuld merk kochten. cen vragenformulier. De vragen hadden betrekking op het
aangckochte product. hoc het bercid werd, bil welke maalti id het werd gebruikt, en - uitenard - wat men cr van
voncL Daarnaest weren er vegen over de gezinsgrootte en -samenstelling. Invullen en inzen<len van het
vragenforn ulier zog als men ook het adres invulde. leiden tot ontvangst van 1/5 stutslot voor de trekking van
de Swatsloteri j op Sintellaasavond 2000. Uit de begeleidende brief W j de ontvangst van het stneslot kon
worden opgemaakt dat de respons (zeer) hoog was geweest De ingevulde formulieren waren voor het beddif
dus duideliik geld waard en velen warns bliikbaar bercid een aantal gegevens voor de tegenprestatie van 1/5
st=atslot te 'verkopen'. Op mijn lot viel een geldprijs van drie gulden.
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er met betrekking tot nagenoeg alles gegevens geregistreerd en zijn vele bedrijfsprocessen
afhankelijk van en ingericht op geautomatiseerde gegevensverwerkingen. Van oudsher
wordt de discussie over de bedreigingen voor de privacy en de daaruit voortkomende

(roep om) bescherming van persoonsgegevens gecentreerd rond anonimiteit en
autonomic Beide tegelijkertijd als uitgangspunt en als nastrevenswaardig dod Anonimiteit
van ons maatschappelijk handelen en autonomie over onze persoonsgegevens voeren
riggrbij de boventoon. Anders gezegd: persoonsgegevens zijn geheim: mits.- Anonimiteit
wordt opgeheven in situaties waarin we ons ten behoeve van ons functioneren in het
maatschappelijk verkeer moeten of willen identificeren. Tegenwoordig is de situatie  rond
anonimiteit en autonomie over onze gegevens nogal anders. Onder invloed van
technologische ontwikkelingen is onze maatschappij een weg ingeslagen naar een
kenbaarheidsmaatschappij: een samenleving waarin kenbaarheid van personen eerder regel
dan uitzondering is. Kenbaarheid is, zeker bij het analyseren van gegevens en het opstellen
van profielen om bijvoorbeeld toekomstig gedng te 'berekenen', het uitgangspunt
(geworden).3

1.2 Afbakening

Het onderzoek waarvan dit boek de neerslag is, is een onderzoek naar de privacy-
juddische aspecten van een nieuw analyseproces dat bekend staat onder de (technische)
ver:zamelnrnin know*dge dircuwg in databases (KDD). Het dod van KDD is - kort gezegd -
het afleiden van nieuwe informatie en kennis door middel van analyse van in databases

opgeslagen gegevens. Anders gezegd: 'schatgraven in databases'.
Het onderzoek naar de privacy-juridische aspecten van KDD richt zich in de eerst plaats
op de vraag wat als aanknopingspunt voor het recht gezien kan warden. Anders gezegd:
waar dienen de rechtsregels zich op te richten? Dienen deze gericht te zijn op het
verzamelen van gegevens, op de gebruikte analyseprogramma's, op de resultaten van de
analyse of juist op het gebruik van deze resultaten ten aanzien van personen?

Gaandeweg het onderzoek is gebleken, dat een specifiek op het proces van KDD
toegesneden en bruikbaar aangrijpingspunt niet voorhanden was. Een breder geheel dat
zich al snel aandiende was dat van de analyse van (persoons)gegevens en het opstellen en
gel,ruiken van profielen. Met profielen worden hier beschtijvingen van individuen of
groepen van individuen bedoeld waarin aan die individuen of groepen bepaalde
kenmerken worden toegekend.
Het analyseren van gegevens en het profileren is onderdeel van het geheel van het
opstellen en gebruiken van beslisregels. Een beslisregel is een regel (een formule als het
ware) waarin een bepaalde beslissing (handeling) verbonden is aan het al dan niet vervuld
zijn van 66n of meerdere voorwaarden/criteria. Een dergelijke beslisregel kan al jd in de

3 Zie ook: Eric Schreuders, 'Vogelvii j en vE i als een vogel; Over een informatiemaatschappij, plivacy en
intelligent meebewegen; An Aequ4  1999, nr.  1, pp.  34-36 (rubrick Mening); J·EJ.  Prins  & E.  Schreuders,
'Ingredienten voor een nicuw ptivacyreglemene, 1-#drch#7 voor Cons*mentemecbt, 1998, nr. 5, pp 432-33 en mr.
N 1 Koster en mr. E Schreuders, 'Het geheim van privacy en de kent*atheid van de informatiernaatschappii;
Enkele hoofdli inen van EU-gebaseerde privacyregels', in: Mee,ter oter 2000, Meuter om IT Gonge Baliebock
1999), 1999, Den H,% SDU Uitgeverii, pp. 173-196.
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vorm van een 'als-dan' redenering gegoten worden: als [voorwaarden], dan [bestissing].4

Als aanknopingspunt voor het recht is dit laatste object genomen: de (met behulp van
geautomatiseerde middelen opgestelde) beslisregels.

Dit boek gast dan ook over de privacyrechtelijke aspecten van het opstellen en toepassen
van (met geautomatiseer(le middelen opgestelde) beslisregels. Meer precies gezegd is de
focus gericht op beslisregels die tot stand gekomen zijn met behulp van de koppeling van
bestanden of die tot stand gekomen zijn door het gebruik van analyseprogrammatuur
zoals data mining programma's. Voor zover over privacy en privacyrecht gesproken
wordt, wordt daarmee gedoeld op de informationele privacy. Onder privacy wordt, naast
het recht om met rust gelaten te worden of het recht van het individu om zelf te bepalen
wat er met gegevens en informatie gebeurd verstaan, dat het gaat om de wijze waarop
gegevens en - vooral - informatie van invloed zijn op de behandeling van individuen in
het maatschappelijk leven. Uiteindelijk gaat het om de vraag of personen behoorlijk en
zorgvuldig (fatsoenlijk) behandeld worden.5

Het onderzoek is beperkt tot de relaties tussen hen die beslisregels gebmiken (overheids-
en semi-overheidsinstanties en private bedrijven) en burgers en klanten. Het pat hier dan
ook om het toepassen van bestisregels ten aanzien van individuele natuurlijke personen.
Het ondeeoek ziet niet op relaties tuSSen bedtijven en instanties onderling. Deze
inperking houdt rechtstreeks verband met het feit dat het aan dit boek ten grondslag
liggende onderzoek beperkt is tot de gevolgen die beslisregels hebben voor de persoonlijke
levenssfeer en de maatschappelijke positie van individuen op wie beslisregels worden
toegepast

Omdat het onderzoek gericht is op een toetsingsmethode om het gebruik van met behulp
van de koppeling van bestanden of met analyseprogrammatuur opgestelde beslisregels te
kunnen toetsen, vallen, mede omdat het onderzoek ziet op de gevolgen voor de
individuele natuurlijke personen op wie beslisregels worden toegepast, een aantal
onderwerpen buiten het bereik van het onderzoek
Zo is de toetsingsprocedure, en vooral ook de besch,ijving van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), niet gericht op of bedoeld voor het kunnen toetsen van alle
beslisregels die gebruikt worden  of voor een toetsing in alle mogelijke relaties waarbinnen
beslisregels gebruikt worden. Wellicht kan de hieronder ontwikkelde toetsingsmethode
behulpzaam zijn bij de toetsing van beslisregels die niet met geautomatiseerde middelen
zijn opgesteld of bij het gebruik van beslisregels tussen organisaties onderling  het
beschreven wettelijk leader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal daarvoor veelal
niet toereikend zijn. Bij het gebruik van bestisregels die gebaseerd zijn op de persoonlijke
opvattingen van de toepasser en bij het gebruik van beslisregels tussen organisaties

4 In de tenninologie van de logica gaat het bij deze 'als'-'dan' redenctingen om syllogismen.
3 Ovetigens zal daarbij niet enkel het privacyrecht over het verwerken van persoonsgegevens van belang ziin.
Zowel bij het opstellen en het toepassen van beslisregets, als bij de invulling van de vaak open normen en de
afwegingen die het privacyrecht kent, spelen regels uit andere rechtsgebieden een belangriike en vaak zelfs
doorslaggevende roL Daarbii valt te denken gan het verbintenissenrecht, het consumentenrecht, het
patiEntenrecht  het arbcidsrecht en de regulering van ovetheidstaken en -bevocgdheden in bilvoorbeeld de
Algemene  wet bestuursrecht of het Wetboek van Strafrordering
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ondeding zal er immers veelal Ouist) geen sprake zijn van het 'verwerken van
persoonsgegevens', zodat de Wet bescherming persoonsgegevens daarbi j om die reden
niet van toepassing zal zijn. In die gevallen is men vooralsnog toegewezen op eventuele
procedures bij andere toezichthouders dan het College bescherming persoonsgegevens
van de Wbp en op andere regelingen dan de Wbp. Voor wat toezichthouders betreft valt
dan te denken aan de Nationale Ombudsman en de Commissie Gelijke Behandeling. Voor
wat wetgeving betreft valt dan in ieder geval te denken aan de regeling omtrent
onrechtmatige daden en regelingen over bijvoorbeeld bewijs en bewijslastverdeling.
Daarnaast ziet het op een toetsingsprocedure gerichte onderzoek nadrukkelijk niet op een
oordeel of uiteenzetting over de  vraag of het toepassen van een beslisregel in een bepaalde
situatie aanvaardbaar is. Deze vraag, waarvan de beantwoording afhankelijk is van
normatieve, morele en ethische opvattingen, behoort niet tot het domein van
rechtswetenschap. Dit laatste neemt overigens niet weg, dat over een aantal jaren bezien
en onderzocht kan worden of de hier uiteengezette toetsingsmethode gebruikt is, of de
methode bruikbaar was, of en in hoeverre de Wet bescherming persoonsgegevens
inderdaad een toereikend instrument is om het toepassen van met geautomatiseerde
middelen opgestelde beslisregels te toetsen, of er over bepaalde beslisregels en hun
toepassing inderdaad maatschappelijke discussie is ontstaan en op welke wijze de
eventuele uitkomsten van deze discussie vervolgens al dan niet in regelgeving zijn
neergelegi In deze zin bevat dit onderzoek, zoals ook bij hedendaagse wetgeving vaak het
geval is, een soort van evaluatievoorbehoud of -opdracht

1.3 Doel- & probleemstelling

Doel van het onderzoek is om te komen tot een theoretisch en in de praktijk bruikbaar
kader waarmee het opstellen en toepassen van beslisregels in het juridische domein
begrepen en - vooral - getoetst kan worden. Om deze reden zal de nadruk niet liggen op
beschrijving, maar op analyse en ontwikkeling. Met enige schroom gezegd: het gaat over
mijn opvattingen en visies; niet zozeer over die van anderen. Deze ontwikkeling van een
eigen kader is de gedurfde en wellicht zelfs onbesuisde inzet Dit verklaart de toch
beperkte omvang van dit boek, waarin alleen het betoog over het met juridische middelen
kunnen toetsen van beslisregels wordt weergegeven. Dit boek heeft daarom zeker niet de
bedoeling een beschrijving of overzicht te geven van bestnande en deels (zeer) recente
publicaties over onderwerpen die aan de orde komen. Voor Nederland interessante
publicaties (aanbevolen literatuur) waarin bepaalde onderdelen worden beschreven zijn het
praktijkgerichte A,gumenteren wor»irtens over juridisch betogen en argumenteren, Kedng
in  uitvoerinf  over  koppeling, Data Mininf  en de Step-b-step  data  miningguid#  over hetproces

6  F.H.  van  E.emeren  e.a.,  Aipmentmn  voor jurist:n  Het  anabseren  m  scbr#wn  van juidiscbe  betogen  en  bel,idst,/uten,

1991, Groningen,Wolters-Noordhoff.
7 H.P.M. van Duivenboden, Keekng in Nihm,14 En wrke,u,en& stuu naar & bekkenk nan kt *$len mn
persoon<eguent  door Nitvomntle  overbeidloganisaties wor de positie pan de b,nzer als dint pan de overbeid, 1999, Eburon
(diss. KUB).
8 P. AA:ons en D. Zantinge, Data Mbs)6 1996, Harlow, Addison Wesley Longman.
9 CRISP-DM Consortium, CRISP-DM 1.0 Se-b-step data mining guide, 2000. Het consortium is een
samenweikingsverband van NCR Systems Engineering Copenh2gen, SPSS Inc, DaimlerChiysler AG en
OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V. De guide is te vinden op <http://www.aisp-dm.org> en op
<http://www.crisp-dm.org/CRISPWP-0800.pdf>.
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van KDD, "(21) weg naar een  risicolo   maatscbappi#fno  over  privacy,  Zog voor privagil  over  de
internationale regels over privacy en de bescherming van persoonsgegevens, Pdvagbelemng
iwn bmgen in & i,#bmatiemaanc&##12 over wat burgers onder privacy verstaan, Honfntak
werking van gondrecbten, in bet b#fonder van bet recbt op priv43 over hodzonsle werbng,
Anden ,:i,#714 over disrriminglie, en, als laatste, P,ilwgifguk,ing in tbeonk enpraktg*15 wpgrin
een overzicht gegeven wordt van de vele verschillende regels over de bescherming van
persoonsgegevens waar Nederland rijk aan is. Verder dient in het bijzonder nog gewezen
te worden op het Onder ek naar bet gebr:tik van pmoon kbeidsprojielen in de pubSeke sector.16
Ook deze publicatie gast over koppeling, KDD, data mining en profielen, zij het dat
riARrin aandacht geschonken wordt aan de juridische voorwaarden om persoonlijk-
heidsprofielen binnen en door de overheid te kunnen gebruiken. Dit onderzoek van
Holvast is, anders dan hier het gevalis, niet gericht op (de ontwikkeling van) een algemene
methode, een algemene procedure, om het opstellen en toepassen van beslisregels (in het
geval van een conflict) te kunnen toetsen.

De vraag in dit boek is met welke juridische instrumenten, al dan niet neergelegd in
geschreven of ongeschreven regels, effectieve toetsing plaats kan vinden als beslisregels
toegepast worden op individuele natuurlijke personen. Voor wat beslisregels betreft gaat
het, zoals gezegd, alleen om de bestisregels die met behulp van koppeling van bestanden
of met behulp van analyseprogrammatuur, zoals data mining programma's, zijn opgesteld.
Pas als duidelijk is welke beslisregels opgesteld en gebruikt worden, ontstast de
mogelijkheid voor een (meer) inhoudelijke toetsing en regeling. De aan het onderzoek ten
grondslag liggende hypothese, zo men wil probleemstelling, is dat KDD als (een technisch
nieuwe) methode voor het analyseren van gegevens en het opstellen van beslisregels de
persoonlijke levenssfeer van individuen beinvloedt en gevolgen heeft die mogelijk niet of
niet voldoende met het bestaande juridisch kader begrepen, getoetst of genonneerd
kunnen worden. Min of meer,7 tot verrassing bleek het juridisch kader van de Wet
bescherming persoonsgegevens (aD de mogelijkheid te bieden om het gebruik van KDD
ten aanzien van individuen te kunnen toetsen. Uiteindelijk was er dus geen behoefte
(meer) om een nieuw toetsingskader te ontwikkelen. Ook dit heeft bijgedragen aan de vrij
beperkte omvang van het boek
Vragen die in dit boek aan de orde komen zijn onder meer wat is KDD, wat zijn
gegevens, wat is informatie en wat is kennis, wat is het verband tussen KDD en profileren

10 J. Holvast, "(3> DMZ naar ees iuitoib  maambe#'7' de v,#beW van & mens m bet :4omaS-t#** 1986,
Schoonhoven, Academic Service (diss. Lciden).

in het biizonder hoofdstuk 1
12 G.CJ· Smink, AM. Hamstra en H.ALL van Dijk, Pdzwgbek:«g ms bfen in de i,»ma#emaamb,e#,
(Werkdocument 68 Rathenau Insituut), 1999, Den Haa& Rathenau Instimut
"    L  Verhey,  Hoiffntak  wking  :ws g,und,rcbks,  in bet b5fnder mn  bet  mbt *p,i,wg, 1993, Zwolle, Tieenk Willink
(diss. Utrecht).
14 P.R. Rodogues, Anden Atst Dira,mina  naar ms n na#onalteit b# cv,M,mm,te„1 wssar« 1997, Lclystad,
Koninklijke Verrn.nrle (diss. Utrecht)
15 J.E.J. Prins enJMA Berkvens (red.), P,i:ug,pkiing in tbeo,ie enpn,kgg tweede druk (Scrie recht en praktiik.
75), 2000, Deventer, Kluwer.
16 Dr. J. Holvast. Ondapk naar kt,gebmik irmpenoo,+Ebe£*,eielm in depubhke sedor, 2001, Den Hug, SDU
(ITeR reeks nr. 42).
17 Meer'meer' dan 'min' overigens.
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en wat kan onder beslisregels worden verstaan, welke soorten van gegevens kunnen bij
gnglyse van gegevens onderscheiden worden, welke labels worden aan de gegn,lyseerde
personen toegekend, welke handelingen worden door het gebruik van beslisregels mogelijk

gemaakt en bevorderd en wat is de functie van het recht en van privacyrecht? Ook komen
vragen aan de orde over de mogelijk- en onmogelijkheden om het juridisch kader ter
bescherming van persoonsgegevens toe te (kunnen) passen bij de toetsing van beslisregels.
In dit kader wordt, in de biilagen, uiteengezet dat de Wet bescherming persoonsgegevens
en de Wet politieregisters vooralsnog toereikend kunnen worden geacht om het opstellen
en gebruiken van (met geautomatiseerde middelen opgestelde) beslisregels ten aanzien van
individuen te kunnen toetsen

1.4 Ovemicht

Het boek is opgebouwd rond en kan worden samengevat in een drietal uitgangspunten en
een twaalftal stellingen. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten uiteengezet Dit zijn:

1.  Het  bedg  6#  met recbt  is  een  talige  be beid  en  bestaat  in  de  kern  uit  bet  voeren  van  betogn.
2. De functie van bet recbt Sgt in de regule,ing van de tele vencbillende relaties tuffen natultr/(ike
pmom, recbtspmonen en objeden. Vooral b# conflicten dient bet recbt R#n.»:ctie te verwitten.
3. B# nonnering van relaties  jin twee Hikangspunten mo#kik Het ene is dat recbtmatiggebandeld moet
worden. Het andere  4angspunt is dat niet-onrecbtmatiggebandeld mag worden.

In de hoofdstukken 3 tot en met 5 en in het Slot worden de stellingen ontwikkeld en
onderbouwd. Centraal in de hoofdstukken 3 en 4 staat de ontwikkeling van een methode
om het opstellen en toepassen van beslisregels te kunnen toetsen. In hoofdstuk 5 en in het
Slot staat de inhoudelijke toetsing meer centraaL De stellingen zijn:

1. Ana se van bet proces van knowledge discoveg in databases (data minin ) bat 4en dat (met bebup
van geautomatiseerde middelen opgestelde)  beslisregets bet juridiscb aanglping*unt vormen. Dit
aang#ping*unt is tecbniek-neutraaL Een beslinegel is ats bet wm eenformule, een taaidaad, waarin een
bepaalde bestissing (bandeli,® verbonden is aan bet at dan niet vervuld Wjn van Un of meerdere
voonvaarden/crite,ia  (»ofds k 3).
2. Anabse  laat eveneens  den dat er een acbttal (proces)vragen  Win waarmee  bet opstellen en toepas:en van
beslisngels in:#cbtel#k en  toetsbaargemaakt kan warden Oioofdstuk 3).
3.  Er   #n  dde  soorten  van ge#vens  die  met  name  b#  bet  opstellen  van  bestimgels  een  rot spelen.  Het gaat
om Went#icatoren, transactie#gevent en contextgegevens Boofdstuk 3).

4. Om besSmgels juridiscb te kunnen toetsen, dienen 71 gemotiveerd te kunnen worden (»ofdstuk 4).
5. Gemotiveerde besEsregets bebben een dertal etementen  ioofdstuk 4).

6.  Door de vier elementen van gemotiveerde beslisregels te combineren met de acbt  (proces)vragen, wordt bet
wfamelen en anabseren van ge#vens kidende tot bet opstelten en toepassm van be:lisre#ls metsbaar
(hoofdstuk 4).
7. Juridiscbe  normering van  bet opstelten en  toepassen  van  beslisregeIs  fal een procedure voor  toetsing dienen
te bieden (hoofdstuk 4).
8.  De  regeling over  bet  toedcbt  door  bet  Cotlege  bescberming persoomgegevens  voldoet  aan  de  eisen  loor
toetting en kan modet staan voor een de, 64ike toetsingsprocedure  ()toofdstuk 4 enBillage' .
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9.  Een  inboudel#k oordeel over bet opstellen  en  toepassen van gemotiveerde  beslisregels kan  stecbts #geten
warden  als  be ien  wordt voor welk doet em  bestisrglwordt  toegepast.  Hetgaat  dan  ener #ds  om  controk
van individuen en bet voorspetkn van mensel#k bandelen, ander #ds gaat bet om doekinden die
gekarakteriseerd  kunnen  warden als instuiting of uitsluiting van  (grolpen) mensm  (»ofdstuk  5).
10. Een inboudel#k oordeel over bet opstetkn m toepassen van gemotiveenle besliwegels Rat Ricb
concentreren  op  de vraag of er al dan niet  sprake  is  van gerecbtvaardigd  of on recbtvaardigd onderscbeicL
I dormationeleprivag en privagbescberming ven,ulten  daarb# een centrate rol Gioofdstuk 5).
11.  De  matedek  normen  van  de  Wet  bescbmning pmoonsNwem  *1,  in  boofd:(aak  door  bet  open
karakter van deTS normen, maar ten dele toereikend om bet opstellen en toepassen van gemotiveerde
b1rk<elr inboudehyk te (kunnm) beoon*kn (hoofdstuk 5 en Bijlage II).

12. Nieuwe recbtmgets kunnen, Keker in bet geval van privagbescbermin& ook niet att#d voorqf
uitstuitsel geven  voor alle gevallen.  Periodieke politieke  beshlitvonning Zat dan  ook  nodig  #n  en  bl#pen
(Slot).

1.5 Onderzoeksmethode & werkwijze

Uiteraard is het onderzoek gebaseerd op literatuuronderzoek, congresverslagen, en
bedrijfsdocumentatie van ontwerpers van data mining programma's.18 Daarnaast zijn
gesprekken gevoerd met zowel ontwerpers als toepassers van KDD en dam mining. Het
onderzoek is (echter) grotendeets gebaseerd op eigen Ouridische) werkervating en
gedachtevorming.
Gedurende het onderzoek zijn, mede als mogelijkheid voor externe reacties en als basis
voor verdere ontwikkeling, tuSSentijds publicaties over deelonderwerpen en bevindingen
verschenenig en is cell aantal bijeenkomsten georganiseerd.20 Daarnaast zijn bevindingen

ta De belangdjkste (en zeer volledige) bron met informatie over KDD, data mining cn bedri fsinformatic van
ontwerpers en producenten van progrnmmatuur is te vinden op <http://www.kdnugget .com>. Zie voor het
gebruik van KDD in Nederland <http://www.mining.dk/nl>.
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en resultaten van in ander verband uitgevoerd onderzoek ook voor dit onderzoek
bruikbaar gebleken.21

Als laatste is, met name als achtergrond voor een beschrijving van het begrip privacy,
gebruik gemaakt van ervaringen en bevindingen vanuit het Tilburgse privacycolloquium
dat begin 1998 is gestart.22 Centmal daarin staat de opvatting dat de huidige impliciete en
expliciete normatieve uitgangspunten over privacy te zeer uitgaan van tot op afzonderlijke
individuen herleidbare gegevens. Op veel nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de
informatie- en cornmunicatietechnologie is met deze benadedng niet goed vat te krijgen.
Door een andere (relationele en functionele) benadering is wellicht meer rekening te
houden met de verschillende situaties waarin waarden achter privacy in het geding zija Zo
zijn de problemen die nieuwe technieken oproepen beter te interpreteren* te toetsen en,
voor zover noodzakelijk en mogelijk, te reguleren=

Mede gelet op de doelstelling van het ondenoek, kan de vraag rijzen waarom het hier
gepresenteerde model en de methode voor toetsing van het opstellen en gebruiken van
beslisregels niet in een praktijksituatie is getoetst Er is een aantal gronden voor het niet
uitvoeren van een dergelijke praktijktest Een belangrijke is dat het opstellen en toepassen
van bestisregels een zaak is die meestentijds als (strikt) bedrijfsgeheim wordt beschouwd.
Men wil daarover 'vrijwillig' geen mededelingen doen.23 Voor zover men al een

19 Zie 04 mr HJ·M. Garrieniers, dr R.W. van Kralingen en mr E Schreuders, 1<nowledge Discovery in
Databases; privacyaspecten van infonnatiemi inbour*, in: Sink Nouwt en Wim Vocrmans (red.), P,img in bet
I,#Dma/4*014 1996, Den H23& SDU, pp. 69-81; E. Schreuders, De datnprofiment; data-mining pm£ielen en
consumenten', 1 dwb,0 poor cons,=mtmn:bt, 1997, nr. 3, pp. 240-245; E. Schreuders, & R.W. van Kralingen,
'Klantenkgarten, chipcards en data-mining; een (juddische) verkenning', in: R.W. van Kratingen, A.M.B. Lips &
1.E„]. Ptins  (red), De kaarte  op :44 Een wrkenning van de jwidis:be en best,mnkmdige atpeden van cb*cards, 1998,
Den Haag, SDU, pp. 99-115; A.H. Vedder, E Schreuders, 1 van Kralingen, 'Knowledge discoveg in databases
and de-individualization', in: L  Introna (red.),  Co,*R*r Etbicr: Pb£6»Wal Enquig.  1998, London, ACM SIG  /
London School of Economics, pp. 121-126; Eric Schreuders, 'Waarden en regels; Over privacy en de Wet
beschernling persoonsgegevens; P,hug *IeD„vati, 1998, nr. 1, pp. 22-25; Etic Schreuders, 'Een model van de
Wet bescherming persoonsgegevens; over gelsagdheid en restbepalingen', P,*wg e I,#on"a  1998, nr.  2, pp.
52-59; mr. NJ· Koster crl mt. E Schreuders, 'Het geheim van privacy en de kenbaarheid van de
 forniati schappil ; Enkele hoofdli inen  van  EU-gebaseerde  privacyregels; in:  Meerter owr 2000, Must,r owr
IT  (onge Balieboek 1999), 1999, Den Hug, SDU Uitgeverii, pp. 173-196; Edc Schreuders en Peter 81014
'Privacyregels en de Wbp op het Internet Een verkenning van de regels voor het verwerken van gegevens van
internetgebruikers door providers  en transporteurs;  in: J·EJ.  Prins  en J·M.A.  Berkvens  (red,),  Pnmgng,tkn*g in
tbeone  m pn:£44  tweede  druk  (Scric  recht  en praktiik   75),  2000,  Deventer,  I<lziwer,    pp.  401-423,  Mr.  E
Schreuders, Binnen en buiten in ptivacyland: Over politieregisters, gesloten regimes en maatschappeliike
compartimenten', Pnkwg e I, li,nnalk, 2000, nr. 5, pp. 210-215.
20 Zo is Op 28 mci 1998 in samenwerking met Dr. A H. Vedder, tocnmalig als post-doc ondmocker
verbonden aan het NWO-Pionier programma Ideals in Law, Morality and Politics van het Schoordijkinstituut
van de KUB, het Seminar categoriale ptivacy georganiseerd. Daarnaast is Op 17 juni 1999 in samenwcrking met
het didschrift Ptivacy & Informatie een expertmeeting over data mining georganiseent
21 04 binnen het CRBI uitgevoed onderzock naar de gevolgen van vedate implementatie van de EG-
Ptivacyrichtliin  G.EJ.  Ptins  &  R  Schreuders,  Ri,bt® , en  Rio )0  0:vrpivag,  imphentahe  m ggetrs,ben:6en:,i,s
1998, Tilbug CRBI, KUB) en door het CRBI i.s.m. het ITS van de KUN uitgevoerd onderzock naar de
betekenis en praktijk Van artikel 11, tweede lid, van de Wet persoonsregistraties voor de politie (Edc
Schituders,  Ad v,n Rrxh, e.2, Als  de poStie iets  nil weten... De i,formatie*itniseling husen de politie en  de partia,Sert :ector
op basis tan anike/ 11  lid 2 van de Wetpersoonsregistnities, 1999,Den 1122& SDU).
22 Zie: <http://rechten.kubal/ptivacy/colloquium>.
23 Zie voor een mustratie van dit probleem van de bescherming van bedrijfsgeheimen waardoor geen
gedetailleerde gegevens verkregen kunnen worclen T. van der I in,len-Smith, Een dia %*gn,dgea,domdiseenie
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praktijkgeval zou kunnen toetsen, is men daarbij als onderzoeker geheel afhankelijk van de
medewerking van de betrokken instantie en zal niet snel toestemming gegeven worden
voor volledige publicatie. In feite heeft men dus dwingende bevoegdheden nodig om in de
praklijk daadwerkelijk te kunnen toetsen. Daarrinxst vergen een aantal vragen een dermate
gespecialiseerde technische kennis van data mining en de daarbij gebruikte technieken die
ik niet bezit Verder is een proeftoets niet strikt noodzakelijk om het betoog te kunnen
beoordelen.

Het onderzoek is ingebed in en is uitgevoerd vanuit een (Strikt) functie-gericht perspectie£
Zo worden KDD, de analyse van gegevens, het opstellen van profielen en het opstellen en
toepassen van beslisregels bezien vanuit de rol die dit in de relaties tussen toepassers en
burgers vervult. Ook bij de behandeling van privacy en privacybescherming stgat de rol
daarvan centraal.

Het boek is het resultaat van een binnen het ITeR-progrgmrng uitgevoerd lange-termijn
onderzoek naar  de juridiscbe aspecten van  knowle*  discoveg in  databases.24 Hetis daarnaast de

weerslag van de ervanngen van zeven jaren medewerker bij het secretariaat van de
Registratiekamer en ruim vier jaren 'wonen' bi j het Centrum voor Recht, Bestuur en
Informatisenng (CRBD van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).

43*125#6 2001, Den Haag, SDU (ITeR-reeks nr. 41), pp.  66-67.  In dit geval betrof het de Belastingdienst.
24 Het door Dr. R.W. van Knlingen (projecdeider 1996-1999) aangevmagde onderzoek (proiectnummer
01437117) valt binnen thema 1 'de juridische status van informatic en informatiseringsprocessen' van het
(eerste) InformatieTechnologic en Recht (ITeR) programma. Het 4-iatig (1995 t/m 1998)
onderzoeksprogramma Informatietechnologie en Recht wis een wetenschappelijk stimuleringsprogramma,
voortgekomen uit samenwaking tussen de ministedes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie cn Verkeer en Waterstut In 1998 is het programma voor
vier iaar voortgezet als ITeR2  Zie <http://www.nwo.nl/iter>.
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HOOFDS'I"UK 2 - RECHT, FUNCTIE & BASISREGELS

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de drie uitgangspunten uiteengezet Ze geven zicht op de
opvatting over recht en rechtswetenschap, over de functie van het recht en over de twee
uitgangspunten bij het opstellen van rechtsregels.
De drie uitgangspunten vonnen de algemene achtergrond voor de behandeling van de
stellingen en zijn richtinggevend voor het gehele boek In de volgende hoofdstukken
wordt dan ook regelmatig op deze uitgangspunten teruggegrepen. Het zijn:

1.  Het  be::jg   jjn  met recbt is een  talige  be beid  en  bestaat in  de  kern  uit  bet  voeren  van  betogen

(paragraaf 2.2).
2. De fundie van bet recbt Sgt in de regute,ing van de vele verscbillende retaties tussm natuurl#ke
personen, recbtspersonen en objecten. Vooral bil conjlicten dient bet recbt 1$ Junctie te vervullen
(paragraaf 2.3).
3. B# normering van relaties R#n twee uit ang*unten moge/#A:. Het ene is dat recbtmatiggebandetd moet
worden. Het andere uitgangpunt is dat niet-onrecbtmatiggebandeld mag worden  (pangsaaE 2.4).

Deze uitgangspunten zijn wellicht noch opzienbarend, noch controversieel. Ze komen
hier desalniettemin aan de orde omdat ze, zoals gezegd, richtinggevend zijn voor het
betoog in de hoofdstukken 3 tot en met 5 en het Slot. Daarnaast vormen de
uitgangspunten ook een toetsingskader voor het betoog: redeneringen die indruisen tegen
de uitgangspunten mogen wellicht mooie redeneringen zijn, maar inhoudelijk miskennen
dergelijke redeneringen de kern van de zggk. Als derde worden de uitgangspunten expliciet
genoemd omdat in de alledaagse praktijk het risico bestaat dat regels en hun betekenis als
het ware een eigen leven gaan leiden. Daardoor kan de discussie over regels en over hun
betekenis zich verengen tot juridische spitsvondigheden, haarkloverij en louter
theoretische verhandelingen. De uitgangspunten worden hier dan ook nadrukkelijk
genoernd om ze, om het zo maar te zeggen, in het verdere betoog niet te vergeten.

2.2 Recht, taal & het betoog

Het beRigedin met recbt is een talige beRigbeid en bestaat in de kem :lit bet voeren van betogen.

Bij de behandeling van de juridische aspecten van bepaalde handelingen, hier het met
geautomatiseerde middelen opstellen en toepassen van beslisregels op individuen, dient in
ieder geval enige aandacht geschonken te worden aan de opvatting die men heeft over het
bezig zijn met recht en rechtswetenschap. Het beoefenen van recht en rechtswetenschap is
te omschrijven als een 'talige bezigheid'.
Recht en rechtswetenschap zijn 'talig' omdat taal het voertuig van het recht is. Taaidaden,
gesproken of geschreven, scheppen het recht en het recht uit zich ook in taaldaden. De
rechtsregel 'Er is een College beschetming persoonsgegevens' creEert dit college in
juddische zin. Het bouwen van een gebouw en het verzamelen van een groep mensen is
juridisch gezien niet voldoende voor het in juridisch zin bestaan van een dergelijk college.
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Hetzelfde 'talige' karakter geldt voor rechterlijke uitspraken. Het oordeel dat een bepaalde
handeling inbreuk mggkt op de persoonlijke levenssfeer definieert als het ware de inhoud
van dit begrip en stelt in juddische zin vast dat de handeling een inbreuk oplevert Dit
laatste strikt genomen onafhankelijk van het oordeel van de partijen die zich tot de rechter
hebben gewend. Het is immers de rechterlijke uitspraak die de juridische duiding van de
betrokken handeling geeft Het feit dat het rechtedijk oordeel al dan nia als een verrassing
voor de betrokken partijen komt, doet daar niet aan af.

Rechtswetenschap is geen wetenschap in de zin dat proeven gedaan kllnnen worden en dat

beweringen of uitkomsten door anderen op juistheid onderzocht kunnen worden door
zelf de proef te herhalen om te bezien of dezelfde uitkomsten worden verkregen.In feite
is het beoefenen van rechtswetenschap een 'bezigheid'. Het beschrijven van en oordelen
over recht en rechtsregets kan immers enkel steunen op intersubjectiviteit Hieronder
wordt verstaan dat degenen die aangesproken25 worden 66n en ander moeten kunnen
begrijpen en zelfstandig moeten kunnen beoordelen. Slechts als aan deze twee
voorwaarden is voldaani kan een bepaalde uitkomst gedeeld of (mogelijk) weerlegd
worden.
Deze voorwaarde van intersubjectiviteit betekent dat het spreken en schrijven over recht
en wat rechtens is, een betogende en argumentatieve bezigheid is. In een betoog worden
standpunten met argumenten onderbouwd. Vaak worden er daarbij vooraf vastgestelde
spelregels gebruikt Vanuit het perspectief van recht als een betogende bezigheid, geven
rechtsregels de regels over hoe betogen kunnen worden gevoerd (procedureregels) en
geven ze aan welke argumenten kunnen worden gebruikt en welke standpunten kunnen
worden betrokken (materiae regels). Het juridisch discours, of zo men wil het beoefenen

van recht(swetenschap), is dan ook te zien als de uitwisseling van betogen, wnerin op basis
van vooraf vastgestelde spelregels de argumenten worden gewisseld, gewogen,
standpunten worden gevormd en deze als juist of niet juist worden beschouwd. Een goede
illustratie hiervan  zijn de uitspraken van het Europees  Hof voor de Rechten van de Mens
in Straatsburg. De uitspraken van het Hof zijn niet alleen als een betoog opgebouwd, maar
in een bepaalde zaak kunnen er zelfs drie Wtspraken' zija Naast het oordeel van de
meerderheid van de rechters (dat op grond van de spelregel dat de meerderheid van
stemmen beslissend is als dd uitspraak geldt) kunnen er Aksenling en conmning *inions zijn.
Een d(rsendng *inion is een betoog over de voorgelegde zaak waarin, soms op basis van
(deels) dezelfde argumenten, een ander oordeel wordt bereik In een wnmning opinion
daarentegen wordt weliswaar hetzelfde oordeel als dat van de meerderheid bereikt, maar
geschiedt  dit op basis van andere argumenten  of van een andere weging van argumenten.
Zoals dit voorbeeld al aangeeft, spelen procedureregels een belangrijke roL Het zijn de
procedureregels die bijvoorbeeld aangeven of en waar een betoog gevoerd kan worden
(regels over rechtedijke competentie) en die gingeven welke argumenten gebruikt kunnen
worden. Met name procedureregels zorgen ervoor dat het voeren van juridisch betogen in
een bepaalde mate voorspelbaar en ook herhaalbaar is.
lien essentiae voorwaarde voor het (kunnen) voeren van betogen is openheid.
Openbaarheid van zowel rechtspraak als wetgevingsprocedures zijn daar een onderdeel

23 In die zin heeft rechtswetenschap kenmerken nn een peer-group georienteerde bezigheid, waarbij de peer-
group, afhankelijk van de omstandigheden karl best=an uit wetenschappers, rechtsbeoefen: reg politid of de
rechtszoekenden zel£
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van. Openheid is essentieel omdat enkel als inzicht bestaat in zowel het handelen (waarin
het standpunt tot uitdrukking komt), als in de motivedng die daaraan ten grondslag ligt (de
argumenten voor het standpunt), de mogelijkheid bestaat tot het voeren van betogen. Als
handelen en de motiveting (legrvan 'onzichtbaar' zijn, is het niet mogelijk om dit in een
betoog met argumenten aan de orde te stellen. Het is dan immers niet duidelijk waar het
betoog en de argumenten op gericht dienen te zijn.

2.3 De functie van recht

De functie  van  bet  recbt  li#  in  de  regulering van  de  vek  verscbittende  nlaties  tussen  natuurt#ke pmonen,
recbtspersonen en objecten. Vooral b# co licten dient bet acbt  n functie te vervullen.

In onze huidige samenleving maken mensen onderdeel uit van verschillende ketens,
sociale systemen en vervullen ze vele verschillende rollen. Zi j zijn bijvoorbeeld onderdaan
van de Staat waar ze wonen, werknemer, familielid, klant, patiEnt en verenigingslid.
Individuen zijn bij nagenoeg at hun handelen afhankelijk van (vaak vele) anderen. Zo is de
supermarktklant afhankelijk van het winkelpersoneel de personen die voor de logistiek
zorg dragen en natuurlijk van degenen die de goederen produceren. De ziekenhuispatient
is afhankelijk van o.a. artsen, verplegend personeel en onderhoudspersoneel. In al deze
verschillende rollen bestaan er (ook) juridisch relevante relaties.

Het maatschappelijk leven van individuen speelt zich, gezien deze verschillende rollen, af
in verschillende compartimenten. Een compartiment wordt hier beschouwd als een
verzameling van relaties binnen een meer of minder gelijksoortige context Zo bevat het
compartiment van de medische zorg de vele verschillende relaties tussen patiEnten en
zorgverleners. Ook de relaties tussen zorgverleners onderling behoren tot dit
compartiment Het sociale zekerheidscompartiment bijvoorbeeld bevat de vele relaties
tussen sociale zekerheidsorganisaties onderling en tussen deze organisaties en hun klanten.
In een samenleving wRgrin personen bij nagenoeg al hun handelen onderdeel uitmaken
van, en afhankelijk zijn van vele anderen, ligt de functie van het recht vooral in de
regulering van al die verschillende relaties tussen entiteiten (natuurlijke personen,
rechtspersonen en objecten). Zodra het recht zich met een bepaalde relatie of met
bepaalde entiteiten bemoeit, worden deze juridisch relevant Een dergelijke opvatting over
de functie van het recht leidt ertoe, dat aanknopingspunten voor het recht gezocht moeten
worden in de relaties tussen personen onderling, tussen personen en organisaties, dan wel
tussen organisaties onderling. Een ander gevolg van een dergelijke visie op de functie van
het recht is dat aanknopingspunten ook altijd direct of indirect aan moeten sluiten bij
handelingen van personen of organisaties. Onder de aanduiding 'handelingen' vallen
overigens zowel het handelen als het niet-handelen. Daarnaast vloeit uit een functie-
gerichte benadering die uitgaat van de verschillende rollen die personen vervullen en de
relaties die zij daarbij ontwikkelen voort, dat het recht rekening dient te houden met de
verschillende compartimenten waarbinnen het mastschappelijk functioneren zich afspeeltIn het recht komt dit laatste tot uitdrukking in sectorate welgeving wetgeving die
toegesneden is op de specifieke relaties die binnen een bepalld compartiment bestaan.
Overigens kan wetgeving voor bepaalde gelijksoortige relaties ook een eigen (uridisch)
compartiment mede creEren. De belastingwetgeving schept en vormt een eigen
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compartiment Een compartiment dat voor de introductie van de rechtsregels over

belastingen (nog) niet bestond.
Wat het verwerken van (persoons)gegevens betreft, is een uitvloeisel van deze
compartimentering dat (persoons)gegevens vastgelegd binnen de ene relatie of binnen het

ene compartiment, in een andere relatie of compartiment een andere inhoudelijke lading
kunnen hebben, waardoor de (gerechtvaardigde) wens bestaat tot afscherming en
geheimhouding tussen de verschillende relaties en compartimenten. Zo is het is
gebruikelijk dat binnen de retatie arts-patiant veel gegevens vastgelegd worden die wellicht
ook veel 'nuttige' informatie bevatten voor andere relaties, bijvoorbeeld die van
werknemer-werkgever, maar (toch) niet toegankelijk zijn voor anderen-26

De functie van het recht is derhalve de regulering van juridisch relevante relaties tussen
juridisch relevante partijen.27 Reguleting ovedgens niet alleen in abstracto en vooraf, maar
vooral ook in het geval van concrete geschillen. Juist in die geschillen komen de
handelingen van partijen, hun relaties en de maatschappelijke compartimenten voor het
voetlicht Geschillen vormen daarnaast vaak zowel de aanleiding voor, als het onderwerp
van het voeren van juridische betogen. Het is dan ook vooral bij conflicten dat het recht
zijn regelende functie dient te (kunnen) vervullen. Anders gezegd: het recht dient met
name een instrument te zijn voor het (kunnen) voeren van betogen in concrete gevallen en
conflicten.

2.4 Rechtmatig of niet-onrechtmatig

B#  normwing van  relaties  R#n  tivee  uitgang*unten  mo#4#k.  Het  ene  is  dat  recbtmatig gebandeld  moet
warden.  Het andere uitgangspunt is dat niet-onrecbtmatiggebandeld mag worden.

Als met rechtsregels bepaalde relaties worden geregeld, bestaan er voor de verhouding
tussen de bij de relatie betrokken partijen twee uitgangspunten. De ene is dat 66n of beide
partijen rechtmatig dienen te handelen. De andere is dat 66n of beide partijen niet-
onrechtmatig mogen handelen.

2.4.1 Rechtmatig handelen

Bij regulering die als uitgangspunt het rechtmatig handelen heeft staat het
legaliteitsbeginsel voorop. Slechts die handelingen zijn geoorloofd die door het recht (de
regels) zijn toegestaan. Reguleting van relaties kenmerkt zich in die gevallen door
bevoegdheidsverlenende bepatingen tegen de achtergrond van een algemeen verbod:

26 Zie ook E Schreuders, 'Binnen en buiten in privacyland Over politieregisters, gesloten regimes en
mlatschappeliike compartimenten; P,i:wg e I,#omA, 2000, nr. 5, pp. 210-215, met name ten aanzien van de

regelgeving voor politieregisters.
27 Ook het creeren van cen symbool en het vastleggen (codificeren) van belangriik geachte en min of meer
mststaande uitgangspunten of rechten zijn functies die un het recht lainnen worden toegricend, Dit lutste is
bitvoorbeeld het geval wanneer grondrechten zoals in Nederland een codificcrend karakter dragen en waarbi i
bepaalde rechten (pas) tot grondrecht worden verheven als dalrover weinig ofgeen discussie meer bestaat Ook
due symbool- en codificerende functies zien op de rechtsrelatics tussen partijcn. Ze worden hier dan ook niet
gezien als functies die naast de relatie-regulerende functie staan, maar beschouwd als onderdeel van die rdatie-
regulerende functie.



17

handelingen waarvoor in regels geen bevoegdheid valt aan te wijzen, zijn niet toegestaan.
Men spreekt dan wel over 'dwingend' recht Kenmerkend voor deze wijze van regulering
is eveneens, dat de handelende partij de eerstaangewezene is om het handelen te
motiveren en de bevoegdheid van het handelen aan te tonen. In een Ouridisch) betoog zal
het dan ook de partij die aan het rechtmatigheidsregime is onderworpen zijn waarop (in
principe) de bewijslast rust dat inderdaad rechtmatig gehandeld is.
Regulering van relaties met de plicht tot rechtmatig handelen is in Westerse rechtsstelsels
kenmerkend voor de regulering van overheidshandelen. Ook - en met name - de
bescherming van grond- en mensenrechten is op deze wijze vormgegeven. Grond- en
mensenrechten zijn immers geformuleerd als rechten die slechts in bepaalde benoemde
gevallen aangetast mogen worden. Handelingen die het beschermde recht aantasten zijn
slechts toegestaan als daarvoor een (specifieke) bevoegdheid bestaat. Vrij algemeen
aangeduid wordt het uitgangspunt dat rechtmatig gehandeld dient te worden vooral
gehanteerd bij relaties waarin de machtsverdeling bepaald niet gelijkwaardig is. De als
'machtig bestempelde partij wordt dan onderworpen aan een rechtmatigheidsregime. Het
uitgangspunt van rechtmatig handelen is vanuit dit machtsperspectief niet exclusief
voorbehouden aan de relatie overheid-onderdaan. Ook in (bepaalde) relaties tussen private
partijen, in het bijzonder tussen organisaties en individuele personen, wordt rechtmatig
handelen wel als uitgangspunt genomen. Een gebied waarbij rechtmatig handelen het
uitgangspunt is, wordt bij uitstek gevormd door de regels die de rechten welke door
grond- en mensenrechten beschermd worden (ook) in de relaties tussen private partijen
onderting beschermen.28 Een voorbeeld hiervan zijn de regels ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zoals neergelegd in bijvoorbeeld de Wet bescherming
persoonsgegevens. Centraal clegrin staat artikel 6, waarin is bepaald dat de verwerking van
persoonsgegevens slechts behoorlijls zorgvuldig en wetmatig mag geschieden. Samengevat
behelzen deze drie onderdelen van artikel 6 de norm dat slechts rechtmatig gehandeld mag
worden. Ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens is het juridisch regime een
'echt' rechtmatigheidsregime. Vanuit die achtergrond is het dan ook niet verwondedijk dat
dergelijke wetgeving een publiekrechtelijke oriEntatie en invalshoek heeft Een dergelijke
invalhoek zit immers ingebakken in het grondrechten-georienteerde karakter van dergelijke
wetgeving.

2.4.2 Niet-onrechtmatig handelen

Bij regulering die als uitgangspunt heeft dat niet-onrechtmatig gehandeld mag worden,
worden partijen in beginsel vnjgelaten om te handelen en om hun relatie(s) zelf vorm te
geven. Bij een dergelijk uitgangspunt geeft het recht enerzijds mogelijkheden aan (regelend
recht) en anderzijds zijn er specifieke verboden, zoals het verbod om misbruik te maken

28 Het gaat hierbij om de werking van grondrechten in hotizontale verhoudingen op basis van (specifieke)
wetgeving. Veelal vindt deze wetgeving ziin basis in cen grondwetteliike opdracht Wat de beschemiing van
persoonsgegevens betreft is die opdrache opgenomen in artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet Zie
voor zowel de wenselijkheid als de mogeliikheden om horizontale werking van grondrechten in een
informatiemaatschappij te bewerkstelligen het npport van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk,
met name de pp. 53 en 73. Zie ook Edc Schreuders en Peter 81014 Trivacyregels en de Wbp op het Internet
Een verkenning van de regels voor het verwerken van gegevens van internetgebruikers door providers en
transporteurs', in: J.EJ. Ptins en J·MA Berkvens (red.), P,*wg,Phi< d th,0,* espn:ke*. tweede druk (Sene
recht en pektiik, 75), 2000, Deventer, I<luwer,  pp. 407-408.
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van omstandigheden. Het privaatrecht, het recht met name bestemd voor de relaties

tussen private org,nisaties onderting, tussen private orggnisaties en personen en tussen

personen onderling, heeft als basis een niet-onrechtmatigheidsregime. Bij regulering die
niet-onrechtmatig handelen als uitgangspunt heeft, zal primair op de partij die zich niet-
rechtmatig behandeld acht de last rusten om aan te tonen dat inderdaad niet-rechtmatig

gehandeld is.
Zodra in bepaalde relaties die jutidisch gekenmerkt worden door een niet-
onrechtmatigheidsregime, een vanuit mastschappelijk, politiek of normatief oogpunt
onwenselijk geachte machtsongelijkheid is ontstaan, valt een verschuiving waar te nemen
naar een rechtmatigheidsregime. Voorbeelden hiervan zijn het consumentenrecht (de
regels voor verkoop op afstan*, het arbeidsrecht (de algemene plicht voor een werkgever
om zich als een 'goed' werkgever te gedragen), anti-discriminatiewetgeving zoals de
Algemene wet gelijke behandeling, en het hierboven al genoemde thans (ook) binnen
private verhoudingen geldende regels over het verwerken van persoonsgegevens.29

29 Op dit gel,ied batut cr (thans nog) cen sterk onderscheid tussen de landen van de Europese Unix wear
regels over het verwerken van persoonsgegevens zowel de publieke als de private sector betreffen en de
Verenigde Staten, waar privacyrecht en regels over privacy voor het overgrote deel slechts van toepassing ziin
binnen de publieke sector. Wei is in de VS een ontwikkeling waarneembaar waarbij, mede onder invloed van
ICI' en Internet, de reguleting van ptivacy ook in horizontale verhoudingen vorm wordt gegeven. Zic voor dit
onderscheid en de Amerikaanse ontwikkelingen  F.A.M,  van der Klaauw-Koops  en J.EJ. Pdns, 'Internationale
privacyreguleting belangeg problemen en mogeliikhedeni ix J.E.J. Prins en J.MA Berkvens (red.),
Pnmong'd"i'g in tbeorie enprak*4 tweede druk (Serie recht en pmktiik, 75), 2000, Deventer, Kluwer, pp. 464-
467.
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HOOFDSTUK3 -NIEUWE TECHNIEKEN P & BESLISREGELS

3.1 Inteiding

De terhniek, de informatie- en communicatietechnologie (ICI), speelt een steeds grotere
rol  in het omgaan met gegevens en persoonsgegevens. ICI' beheerst thans meer en meer
de wijze wagrop organisaties burgers en klanten tegemoet treden. Sinds enkele decennia
zijn en worden immers steeds meer gegevens opgeslagen. Niet alleen door het
bedrijfsleven, maar ook binnen de overheid. Door automatisering en informatiseting is het
ook steeds eenvoudiger en goedkoper geworden om gegevens te verzamelen en op te
slaan: een ontwikkeling van ponskaarten en magneetbanden tOt spraakherkenning en het
geheel geautomatiseerd ontstggn, verzamelen en opslaan van gegevens. Elektronisch
betalen, winkelen en digitale 'zegeltjes' zijn hier voorbeelden van. Daarbij is niet alleen de
opslag van gegevens verregaand geautomatiseerd, ook het invoeren daarvan gaat steeds
vaker automatisch. Meterstanden, interviews en formulieren worden niet meer ingevuld,
maar met leespennen 'afgelezen', of volledig geautomatiseerd gedownload door het
debiteurensysteem van het nutsbeddif. Het formulier voor de belastingaangifte kan op het
Internet on-line worden opgehaald en de aangifte kan eveneens on-line weer worden
ingezonden.

Met het ontstgan van (grote) databases was de basis gegeven voor de ontwikkeling dat
deze venamelingen niet enkel een rol zouden spelen bij de afwikkeling van de transactie
of het bedrijfsproces. De databases en de gegevens daarin zouden niet meer alleen
dienstbaar zijn aan het telefonisch ofvia Internet plaatsen en invoeren van een bestelling,
het leveren van de bestelde goederen en de routeplanning van de besteldienst, het facturen
en eventueel ook het incassotraject of de vaststelling van de belastingaanslag. Duidelijk
werd al snel dat de verzamelde gegevens niet anders dan waardevol zouden kunnen zijn
voor de meer algemene bedrijfsvoering, het management, het bevorderen van het
productieproces of meer marketing gedchte toepassingen zoals het vinden van nieuwe
markten en nieuwe klanten. Ook binnen de overheid ontstond al snel het besef dat de
databases meer doeleinden kunnen dienen dan de ondersteuning van het bedrijfsproces
waarvoor de gegevens oorspronkelijk verzameld en opgeslagen zijn. Databases werden
ingezet bij de bestrijding van fraude. Daarnaast werden de databases een niet onbelangtijke
bron voor statistische analyses voor beleidsroorbereiding, beleidsuitvoering en evaluatie.
Kortonr de groeiende databases, steeds vaker benoemd met overkoepelende aanduidingen
zoals corporate databme of ondefoeks- en beleidsdatabase zijn kapitaal voor ondernemingen en
overheidsorganisaties geworden.

De analyse, het proces van het opdiepen van informatie uit de at besmgnde
gegevensverzametingen, is als handwerk begonnen. Gaandeweg is het armlyseren meer en
meer geautomatiseerd. De nieuwste en verregaand geautomatiseerde analysemethoden zijn
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zo'n tien jaar geleden bekend geworden onder de verzamelnaam knowledge discovery in
databases (KDD).30
Het doel van KDD is het afteiden van nieuwe informatie en kennis door middel van
analyse van in databases opgeslagen gegevens. Het proces van KDD is gebaseerd op de
vaak juiste veronderstelling dat databases veel 'verborgen' informatie herbergen. Met
KDD probeert men deze verborgen informatie als het ware te delven. Daarom in het
Nedetiands: in ma em#,bouiv. Daarnaast brengen KDD-technieken de mogelijkheden van

ingewikkelde en verfijnde gnglyse binnen het bereik van eindgebruikers. Zo stelt Fayyad:
Tbe idea is  to put  dective anabsis-tools in  tbe  bands  of end-usen  tbat are  Dpicalb  not statisticians,  or

machine  learning researchers.31

KDD is niet volstrekt nieuw. At vanaf het ontstaan van geautomatiseerde
gegevensverzamelingen worden statistische methoden en technieken gebruikt om de
gegevens in die verzamelingen te analyseren. Naast deze statistische bewerkingen kwam
met nerne in de jaren '80 van de vorige eeuw het koppelen van bestanden in zwang.
Vooral bij de bestrijding van fraude werden koppelingsvormen ingezet In de jaren'90 van
de vorige eeuw ontstond het analyseren van grote gegevensbestanden met gebruik van
nieuwe algoritmes. Dit is bekend geworden onder de venamelnaam KDD. Met een
historische blik zou KDD omschreven kunnen worden als een combinatie van de
koppelingsvormen integratie, matching en profiling met gebruikmaking van nieuwe
statistische technieken. In die zin is het koppelen van bestanden te zien als een voorloper
van KDD. Om die reden warden hieronder zowel de verschillende vonnen van het
koppelen van bestanden als het proces van KDD beschreven.

Zoals uit de beschrijvingen van de verschillende koppelingsvormen en van KDD zal
blijken, zijn en blijven deze in hoofdzaak techniek-georiEnteerd. Bij koppelen blijft de
wijze waarop twee bestanden met elkper verbonden worden dominant Bij KDD zijn de
gebruikte analysetechnieken en intelligente computerprogramma's de kern van de
beschrijving. Geen van de beschrijvingen stelt de relaties waarbinnen de technieken
warden toegepast en de handelingen die deze (beter) mogelijk maken centraaL In deze zin
leveren de bestaande omschtijvingen onvoldoende aangrijpingspunten voor juridische
normering. Wet kan aan de hand van de omschdivingen en definities van koppeting en
KDD een aantal techniek-onafhankelijke elementen geschetst worden waarmee het proces
van gnnlyse van gegevens als het ware vertaild kan worden in een aantal vragen. Verder
blijkt dat hypotheses, profielen en het 'ontdekken van regelmatigheden' de centrale
elementen zijn van beide processen. Hypotheses, profielen en 'ontdekte regelmatigheden'
kunnen weergegeven worden in 'als - dan' redeneringen. Deze redeneringen bieden wel
een aangrijpingspunt voor het recht Als aangrijpingspunt voor het recht en voor het
(kunnen) voeren van betogen worden hier zogenaamde beslisregels genomen. Daarnaast
blijkt dat er een diietal soorten van gegevens onderscheiden kunnen worden. Dit
hoofdstuk gaat derhalve in op eerste drie stellingen.

30 Usama Fayyad, Ramasay Uthurusamy, Data Mining and Knowledge Discovery in Databases', Communia;jion,

eftbe ACW, Vol.  39,  1996,  nr.  11
31 Verslag L Hehaspe, 'An invited talk on knowledge discovery in databases by U. Fayyad', NKI/I-Kiew,vib«
juni 1997, p. 61.
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1.  Anabse  van  bet proces  van  knowledge  discoveg  in  databases  (data  mining)  taat  Rien  dat  (met  bebup

van gautomatiseerde middekn opgestelde) bestisregels bet juridiscb aangijping*unt vormen. Dit
aang#pingspunt is tecbniek-neutraaL Een beslis,rgel is als bet ware eenfonnule, een  taaidnA waarin een
bepaa/de beslissing (bandeSng) verbonden is aan bet at dan niet vervuld K#n van Un of mee,dm
voonvaarden/ criteria (pgragraaf 33).
2. Ana se laot eveneens :den dat er een acbttal (proces)vragen R#n waannee bet opstetten en toepasen van
besbregeis in:#cbtel#k en  toetsbaargemaakt kan worden (pgng[aaf 3.4).
3.  Er   #n  drie  soorten  van # elens  die  met name  b#  bet  opstetten  van  besdmgets  een  rol *elen.  Het gaat
om ident#icatoren, transactiegegevens en contextgegevens (pang f 3.5).

Voordat echter op deze stellingen wordt ingegaan, worden hieronder de begrippen
gegevens, informatie en kennis omschreven. Deze drie begrippen zullen veelvuldig
terugkeren. Een onderscheidende omschrijving kan dan ook niet gemist worden.

3.2 Gegevens, informatie & kennis

De begrippen gegevens (data), informatie (mformation) en kennis (knowledge) zijn, anders
dan in het (alledaagse) spraakgebruik gebruikelijk is, bepaald geen synoniemen. Deze
begrippen worden hier omschreven vanuit de functie die ze in het proces van het opstellen
en toepassen van beslisregels vervullen. Gegevens zijn de grondstof voor informalie.
Gegevens zijn dus te beschouwen als potentiae informatie. Gegevens worden pas 'echte'
informatie in een bepaalde context Anders gezegd: bij informatie gaat het om
betekenisvolle gegevens.
Een tweetal voorbeelden kan het verschil tussen gegevens en informatie illustreren.

In rapport nr. 96/531 van de Nationale Ombudsman betrof de klacht onder andere het vermelden
van de ngmen van verdachten op een vergoedingenformulier en op cen dagafschrift van de bank.
Volgens de klager - degene die als deskundige was gehoord in een gerechtelijk vooronderzoek tegen
een tweetal verdachten - was dit een aantasting van de privacy van de verdachten. Enerziids omdat
hi i via het formulier nu de namen van de twee verdachten kenda De klager was in eerste instantie
slechts van 66n naam op de hoogte. Anderziids omdat ook 'de bank' nu de namen van de
verdachten kende.
Volgens de Ombudsman was er in bcide gevallen geen sprake van privacyschending. Ten aanzien
van de klager niet omdat hi j in een eerder stadium een oproepformulier had ontvangen met daarop
de namen van de verdachten. Op het vergoedingenformulier stonden dus hoogstens gegevens die
hij al kende. Met andere woorden: het vagoedingenformulier bevatte geen informatie: de gegevens
wan:n met nieuw.
Ten aanzien van de medewerkers van de bank, die de namen op het dagafschrift hadden kunnen
zien, was er eveneens geen sprake van schending van de ptivacy. Die medewerkers weten niet dat
het namen van verdachten zija Ook voor de medewerkers is er dus blijkbaar enkel sprake van
gegevens en niet van privacy relevante informatie.32

32 Inhoudelijk kan op dit 00rdeel wel wat afgedongen worden. Immers, de vrasig die niet aan de orde komt is of
de eerdere bekendmaking van de namen van de verdachten een privacyaantasting was. Het oordeel dat cen
mededeling van namen die men al kende geen pdvagschending is, geeft op de vrng of het (eerste)
bekendmaken van namen een schending 4 gun antwoord. En die vraag betreft mi juist de kern van de 76
Daarnaast is de vaststelling dat de medewerkers van de bank niet weten dat het om verdachten gaat en er
daarom dus geen privlcyaantasting is, een onvolledige. Van belang is immers ook of de bankmedewerkers het
zouden kunnen weten, biivoorbeeld omdat bekend is dat het dagafschrift behoort bij een persoon die geregeld
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In dc ogen van de Commissic voor de Rechten van de Mens was er in de zaak Pah*k Mattin v.

SwiLFian#3 geen aantasting van private life als bedoeld in artikel 8 EVRM omdat de desbetreffende

door de politie (in het geheim) ver:zamdde gegevens voor 50 iaren opgeslagen zijn in cen voor ieder

ontoegankelijk archiefi 'because whilst they were in the archives, no-one would have access to the

records'. In deze zaak dus geen informatie: het gaat immers om volgens de Commissie
'onbercikbare'gegevens.34

Informgtie vormt op zijn beurt de basis voor kennis. Kenn;Q is A:,n het geheel van

informatie waarover iemand beschikt Deze 'kennis' vormt het kader, de context

waarbinnen gegevens informatie worden. Daarnaast kan met 'kennis' ook die informatie
aangeduid worden die richting geeft aan te ondernemen actie.35 Kennis is dan ook meer
handelingsgericht dan informatie. Anders gezegd: bij kennis gaat het om (direct) in actie, in
handeling, om te zetten informatie. Zo zat de uitkomst van gegevensanalyse dat 40
procent van de aangeschreven personen met een inkomen van meer dan mor-1991

gereageerd heeft, informatie bevatten voor de marketeer. Van kennis, van
handelingsgerichtheid, is sprake als de amlyse van het klantenbestand de uitkomst heeft

dat, marketing-economisch bezien, de personen tussen de 35 en de 50 jaar met een boven
modaal inkomen en woonachtig in het Gooi aangeschreven moeten worden.36
Of en in hoeverre er sprake is van informatie of zelfs van kennis, hangt dan ook afvan de
context Informgtie en kennis zijn in de hier gebruikte functiegerichte omschdivingen
relatieve begrippen. In een model ziet de samenhang tussen gegevens, informatie en
kennis er als volgt uit

kennis --* handelen
(context)

i \\
gegevens I informatie

Het centrale begIip uit de reeks 'gegevens - informatie - kennis' is 'informatie: Zo ziet het
begrip informatie op gegevens in een bepaalde context. Daarnaast is het informatie op
basis waarvan wel of geen handelingen plaats kunnen vinden. Het recht zal dan ook het
begrip informatie als aangrijpingspunt dienen te nemen. Enerzijds omdat 'gegevens' als

aangrijpingspunt niet toereikend is omdat de context, de betekenis van die gegevens in een
specifieke situatie, dan ten onrechte buiten beschouwing gelaten wordt, anderzijds omdat
het recht zich juist richt op relaties en de handelingen van partijen die binnen een relatie

als deskundige in strafprocedures optreedt
33 APP. 25099/94, decision of Aptil 5,1995. (1995)  81-A D&R 5.
34 Ook op dit oordeel valt inhoudeliik wet iets af te dingen. De redenering gut immers  slechts op zolang de
archimen ook daadwerkeliik voor iedereen gesloten bliiven. Daar komt nog bii dat dossiers die in een gesloten
archief zijn opges12gen, wel degelijk bestaan  en  om die reden  On  theode)  dus ook rudpleegbaar  (lainnen)  zijn.
35 Aan het begrip 'kennis' worden hier derhalve twee ellmar ovedgens niet in de weg staande betekenissen
toegekend: het geheel van infonnatie (de context) en die informatie die in het bijzonder handelingsgeficht is.
36 Zie Ook: E Schreuders, & R.W. van Kralingen, 1<lantenkairten, chipcatds en dam-mining; een Ouddische)
verkenning', iE  R.W.  van  Kralingen, AM.B.  Lips  & J.E.J.  Prins  (red.),   De kaa,*s * /44· Em mi*mnif ms d,

jmid,be en bat*unk,moge aip,den :wn (b#,w*, 1998, Den Haag, SDU, pp. 104.
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plaatsvinden. Wat dit laatste betreft gaat het in hoofdzaak dus om handelingsgerichte
informatie. De juridische vragen ten annzien van het gebruik van informatie bij het
opstellen en toepassen van bestisregels ziin dm ook: welke gegevens worden gebruikt, wat
betekenen die in de context waarin ze gebruikt worden en, als derde, is die informatie ook
een bruikbare basis voor de beoogde handeling.

Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat de gehanteerde omschrijvingen van 'gegevens',
'informatie' en 'kennis' toegesneden zijn op het juridische deeldomein van informationele
privacy en gegevensverwerking. De omschrijvingen behoeven niet noodzakelijkerwijs
(geheeD overeen te stemmen met omschrijvingen in andere domeinen, zoals het
technische domein van computersoftware waar de ISO-definities leidend zijn.37 Voor wat
het hier toepasselijke juridische deeldomein van informationele privacy en
gegevensverwerking betrefi worden soortgelijke omschrijvingen van 'gegevens',
informatie' en 'kennis' gehanteerd door Holvast38 en binnen het data mining project van
de Stichting Toekomstbeeld der Techmek.39 Ook Hugenholtz, die uitgebreid ingaat op de
betekenis van informatie en gegevens, benadrukt het statische karakter van 'gegevens' en
het van kennis en context afhankelijke relatieve karakter van 'informatie:40

3.3 Koppeling van bestanden & analyse van gegevens

Anabse uan betproces van knowledge discoveg in databases (data minin® taat Uen dat (met bebup van
geautomatiseerde middelen opgestelde) beslisregets bet juridiscb aang)ingspunt vormen. Dit
aangri#,ingspunt is tecbniek-neutraaL Een  bes/imgel is als bet ware een formute, een  taatdaad, waarin een
bepaaide bestissing (bandelin  verbonden is aan bet al dan niet vervuld Wn van 26,1 of meerdere
voonvaarden/ criteria.

Informatietechnologie biedt steeds weer nieuwe mogelijkheden voor het opslaan en
gebruiken van gegevens. Stonden de beginjaren vooral in het teken van (steeds
grootschaliger) opslag van gegevens, in de periode vanaf 1980 werden steeds nieuwe
methoden ontwikkeld om de opgeslagen gegevens te gebruiken. Vooral het koppelen van
bestanden en, later in de negentiger jaren, KDD deden hun intrede. Beide met als doel de
tegen die tijd grote hoeveelheden verzonelde gegevens meer en beter te gebruiken.
Hien)nder komen de verschillende koppelingsvorrnen en de verschillende omschrijvingen
van KDD aan de orde. Anders dan bij koppeling, zijn bij KDD een aantal verschillende

37 Data (gegevens) worden in ISO 2382/1, 012.01.01 omschreven als: 2 representation of facts, concepts or
instructions in a fonnalized manner suitable for communication, interpretation or processing by human beings
or by automatic means. Information (infonnatie) wordt in ISO 2382/1,01.01.02 omschreven als: the muning
that a hurnan being assigns to data by means of the conventions applied to  that data
38 Dr. J· Hotvas4 On&1pk naar betgebn#* :unpmoon€kbu-4m eks in depubuke seckr, 2001, Den Haag, SDU
(ITeR reeks  nr.  42),  parggraaf 2.5.4.
39 De SIT is in 1999 gestait met ecn project naar data mining en de mastschappeliike gevolgen. De npportage
hiervan is eind 2001 te verwachten Zie <http://www.sttnl>. Zie voor de gehanteerde omschdivingen
<http://www.sttnl/ stt2/projecten/datm/datm.hon>.
40 Mr. P.B. Hugenholtz, Autemirdt op i,#Dn,atk A*mmcht+6 bes:kivning win feite !ike gegewns en
g,Ze:,e,in,erfamelingfn in Neduland, de Vmmgde Staten en West-Duitsland. Em recbts:94,kend onde, g 1989,
Deventer, Kluwer, (diss. Universiteit Amsterdam) pp. 6 en 10.
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gezichtspunten te onderscheiden: zowel in de technische en in de commerciEle wereld, als
in het publieke domein en het politieke debat, worden eigen omschrijvingen gebruikt

3.3.1 Koppeling

Het vergelijken, samenvoegen en zoeken naar (nieuwe) verbanden of profielen in
databestanden is niet nieuw. In een rapport van het Office of Technology Assessment

(OTA) over Ekctionic reconi gstem and in&WdualprivaD,41 uit 1986 worden drie vormen
onderscheiden waarbij het leggen van relaties centmal staa£42 Het gaat om computer
matching computer assisted front-end verification en computer profiling. Naast deze dde
vormen wordt ook de integratie van bestanden wel als koppeling gezien.43

Koppegnlrvorn Omscbr#ling

Verificatie, Uitwisselen van gegevens met het docl informatic uit te

gegevensverstrekking crl wisselen van personen die bekend zijn, hetzii op basis
verwijsindexen van naam, hetzii op nummer

Computer Matching Uitwisselen van gegevens met het dod om aan de hand
van bekende kenmerken of vooronderstellingen tot dan
toe onbekende pcrsoncn op te sporen

Computer Profiling Het combineren van gegevens om profielen van
(grocpen) individuen Op te stellen

Integratie Gegevensuitwisseling waarbij door samenvoeging van
de gegevens in feite een nieuwe registratie
(datawarehouse) ontstaat

33.1.1 Verificatie, gegevensverstrekking & verwijsindexen

Bij vetificatie en gegevensverstrekking worden gegevens uitgewisseld van personen die
door directe identificatie (op naam of nummer) bekend zijn bij degene die het initiatief
neemt tot gegevensuitwisseling. Het gaat hierbij steeds om gegevens van een bepaalde

persoon of om gegevens van een groep bekende personen.
Bij  verificatie  ligt de  nadruk op het toetsen op juistheid of volledigheid van gegevens:  de

eigen gegevens worden daartoe vergeleken met gegevens van een andere instelling. Bij de

41  U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Federal Government Information Technology: Ekdronic
R,reni .Ev*ms andInd:Wd„alP,i:wg, Washington,  D.C,  1986.
42 Zic meer uitgebreid: HJM. Gardeniers, 'Koppeling van persoonsregistraties in de Wet persoonsregistraties',
in: F. de Graaf e.a. (red.) H#dwk P,*wgksrb,mag Penoosmgknok Alphen a/d Riin, losbladig ca Gardeniers
en   Holvast   1990:5).   Het   zi in,   nlast Kuitenbrouwer, Gardeniers en Hol'vast geweest  die de oorspronkeliik
Amerikagnse undacht voor het koppelen van bestanden in Nederiand hebben geintroduceerd.
43 Zie over koppeling ook: H.PM. van Duivenboden, K*,hng,n ,dtwen)& Een v,1-kensesde stu,6  war de betekesir
van  bet  k*pekn  pan persoon,P63*m  door zi#erm&  over**idioiganisaties poor de positi, :un  d:  b,oger als  dint van  &  ove,kid,

1999, Eburon (diss. KUB), hoofdstuk 2, zij het dat verwijsindexen dgarin niet als onderdeel van verificatic
worden vermeld.
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meer omvattende term gegevensverstrekking handelt het naast toetsing ook om
bijvoorbeeld het doorgeven van wijzigingen zoals adreswijzigingen.

Verificatie en gegevensuitwisseling worden op grote schaal toegepast Zo kan een
gemeentelijke sociale dienst de door de cliEnt verstrekte gegevens controleren bij instanties
als de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, het arbeidsbureau en uitzendbureaus. Ook het
toetsen van gegevens door kredietverleners bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een
voorbeeld van verificatie. Een voorbeeld van het doorgeven van wijzigingen is het
berichtenverkeer tussen gemeenten en andere overheidsinstelling binnen het GBA-
netwerk (Gemeentelijke basisadministmties). Een verhnizing behoeft thans enkel nog
doorgegeven te worden bij de nieuwe gemeente. Vanuit de nieuwe gemeente wordt dan
'automatisch' de gemeente waaruit vertrokken is geinformeerd. Ook bijvoorbeeld de
belastingdienst en de Sociale verzekeringsbank ontvangen dergelijke 'automatische'
adreswijzigingen.

Naast de al langer bestaande vormen van verificatie en het berichtenverkeer, zijn
zogenaamde verwijsindexen in opkomst Verwijsindexen kunnen dienen om het
gemeenschappelijk gebruik van gegevens en de uitwisseling van die gegevens binnen een
groep (overheids)instanties eenvoudiger te maken. Een verwijsindex is, kort gezegd, een
bestand waarin staat in welke andere bestanden ook (en vooraD gegevens over een
bepaalde persoon zijn opgenomen. De gegevens uit de verschillende bestanden worden
daarbij niet of zeer beperkt in de verwijsindex opgenomen. Met verwijsindexen kan
afzonderlijk informatiebeheer worden 'overkoepeld' met centrale bestanden, waardoor de
gegevens in de verschillende bestanden waar naar verwezen wordt als het ware toch bijeen
gebracht worden. Deze vorm om gegevens uit te kunnen wisselen vertoont als men naast
toegang tot de verwijsindex ook toegang heeft tot de verschillende bestanden waarnaar
verwezen wordt, overeenkomst met de integratie van bestanden (zie 33.1.4 hieronder).

3.3.1.2 Computer matching

Computer-matching wordt wel het koppelen in enge zin genoemd. Matching is het
uitwisselen van gegevens met het oogmerk aan de hand van bekende kenmerken of
vooronderstellingen tot dan toe onbekende personen Op te sporen. Het gmt hierbij om de
gegevens van een in beginsel onbeperkt aantal personen (slechts beperkt tot alle personen
waarvan gegevens in de te koppelen bestanden zitten) die in de koppeling 'meedraaien'
omdat er op basis van een bekend kenmerk (bijvoorbeeld: student) of een
vooronderstelling (bijvoorbeeld: fraudeert) van uitgegaan wordt dat minimaal een deel van
die gegevens elkaar tegenspreken, Bij matching speurt men naar personen van wie de
gegevens ofwel in meerdere registraties voorkomen terwijl dat niet zou mogen
(bijvoorbeeld inkomen 6n uitkering), ofwel juist ontbreken in een bestand waarin die wel
zou(len moeten zijn opgenomen (bijvoorbeeld wel autobezit, maar geen verzeketing).
Computer matching is in de iaren negentig sterk opgekomen, vooral als instrument van
fraudebestrijding. Zo werd gezocht naar kroegbazen die (ook) een bijstandsuitkering
ontvingen, naar uitketingsgerechtigden die (teveel) inkomen uit arbeid ontvingen (de
zogenaamde witte fraude) en naar studenten die ten onrechte een studiebeurs voor
uitwonenden incasseerden.
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33.13 Computer Profiling

Bij het opstellen van profielen van mensen of groepen mensen worden gegevens uit
diverse bestanden met elkaar in verband gebracht Hoewel dat ook bij andere

koppelingsvormen gebeurt, is het typerende van profiling dat gezocht wordt naar een
specifieke combinatie van gegevens om Zo te komen tot een profiel van een groep van

personen. Profiling op bestandsniveau vindt plaars wanneer gegevens uit 66n en hetzelfde

bestand gekoppeld worden (bijvoorbeeld alle de niet-Nederlandse nationaliteit bezittende

personen uit de bevolkingsregistratie die in een bepaalde wijk woonachug zijn). Profiling
op het niveau van afzondediike registraties geschiedt door vergelijking van de degrin

opgeslagen gegevens (bijvoorbeeld alle personen die een uitkering ontvangen en tevens

autobezitter zijn). Met behulp van een op basis van inductieve logica opgestelde
combinatie van gegevens doorzoekt men 66n of meer registraties om bijvoorbeeld
potentiae criminelen op het spoor te komen (reisgewoontes, betalingsgedng), zicht te
krijgen op de personen die een vergroot risico lopen met het griepvirus besmet te raken
(medicijngebruik en eerdere vaccinaties), of zwartwerkende kapsters in beeld te krijgen

(waterverbruik).44 Direct marketing waarbij doelgroepen geselecteerd worden op
bijvoorbeeld postcodegebied of op aankoopgedrag zijn ook voorbeelden van profiling.

3.3.1.4 Integratie van bestanden

Ook de permanente integratie van bestanden wordt als een vorm van koppeling gezien. Bij

integratie is er sprake van koppeling die zo ver voert, dat gesproken kan worden van een
nieuw gevormd bestand. Dit nieuwe bestand kan ontstaan als verschillende bestanden
feitelijk worden samengevoegd en de gebruikte basisbestanden ophouden te bestaan. Van
een dergelijk 'samengevoegd' bestand kan echter ook sprake zijn als de basisbestanden

afzonderlijk blijven bestaan. In dit laatste geval worden de bestanden met elkaar
verbonden in een netwerk en bestaat de mogelijkheid om permanent toegang te hebben
tot de verschillende bestanden en om ondeiling gegevens uit te wisselen. Een voorbeeld
van integratie waarbij de 'oude' afzonderlijke bestanden op houden te best,nn is een

personeelsinfonnatiesysteem waarbij de personeelsregistratie, de salarisadministratie, de
aan- en afwezigheidsregistratie en de tijdregistratie zijn samengevoegd tot 660 registratie.
Een ander voorbeeld zijn geintegreerde ziekenhuisinformatiesystemen45 die onder meer
patiEntgerichte informatie vatierend van naam en verzekering tot en met de voeding van
de patiEnt bevatten. Ook binnen de politie ziin in het begin van de jaren '90 dergelijke

geintegreerde systemen ingevoerd. Door korpsbrede invoering van deze zogenaamde
bedrij fsprocessensystemen werd integrale administratieve verwerking van alledei voorheen

gescheiden werkprocessen mogelijk. Een blik op het privacyreglement voor het
bedrijfsprocessensysteem BPS46 leert dat het systeem verschillende modules bevat die
door gebruikmaking van 66n geautomatiseerd systeem geYntegreerd zijn.

44 Zie F. Kuitenbrotiwer, IFannur romp*ten ke,kn, 1990, Deventer, Kluwer.
45 Zie bijvoorbeeld <http://www.hiscom.nl>.
46 Stat 1994,78.
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33.1.5 Combinaties

Koppelingsvormen komen vaak in combinatie voor, zeker bij matching en profiling.
Daarbij worden op basis van een van te voren opgesteld profiel de gegevens uit
verschillende bestanden met elkaar in verband gebracht Een bekend voorbeeld zijn de
opsporingsprofielen die de Duitse politie en veiligheidsdiensten in het verleden gebtuikten
bij de opsporing van terroristen. De profielen gingen er vanuit dat terroristen hun eigen
elektriciteitsrekeningen niet betaalden, dat ze in de wintermaanden een zomerhuisje
huurden en dat ze vaak gebruik mearten van het vliegtuig. Op basis van deze profielen
werden de registraties van elektriciteitsbedtijven, verhuurders van zomerhuisjes en
vliegtuigmaatschappijen onderzocht om personen op het spoor te komen die aan de
kenmerken van het profiel voldeden. De uitkomsten van de selectieprocedures werden
later met andere bestanden, en met elkgar, gecombineerd. De overgebleven personen
werden daarna benaderd met het verzoek opheldering te verschaffen over de, anders dan
normale, sit:uatie. Selecties op basis van een dergelijke profilering staat in Duitsland bekend
onder de naam 'Rasterfahndung'47.
Een andere mengvorm is die tussen integratie en profiling. Uit een personeels-
informatiesysteem kunnen profielen geselecteerd worden (koppeling op bestandsniveau)
van bijvoorbeeld meer dan gemiddeld kopierende werknemers.

3.3.1.6 Conclusie ten minzien van koppeling

De beschrijvingen van de koppelingsvormen concentreren zich alle op de verschillende
wijzen waarop gegevensverzamelingen met elkaar in verband gebracht worden. Specifieke
aangrijpingspunten voor juridische regulering worden in de gehanteerde omschrijvingen
niet gegeven. Zowel in de discussie rond de Wet persoonsregistraties als in die rond de
Wet bescherming persoonsgegevens wordt de norme:ing van koppeling teruggevoerd tot
toepassing van de algemene normen van die wetten: geen afzondedijke regeling voor
koppeling derhalve. Met name ook de integratie van bestanden en de combinaties van
koppelingsvormen maken het zo niet onmogelijg dan toch zeer lastig om de in de praktijk
niet te scheiden vol:men te regelen. 48 In de Wet politieregisters is het koppelen in artikel 6
wel afzonderlijk geregeld. Het ziet hier met name op matching koppelen in enge zin. Die
regeling en de uitwerking in de artikelen 4 en 5 van het Besluit politieregisters hebben,
voor Zover is na te gMAn, echter geen invloed op de praktijk van het uitwisselen van
gegevens gehad en de precieze strekking van die bepalingen is tot op heden onduidelijk
Normerende werking is er, zo kom ik tot de conclusie, dan ook niet van uitgegaan.49

47 Zie over Rasterfahndung bijvoorbeeld H.P.Bull Date,mb«mier Die Ang# wr dem Cot*#*r, Munchen  1984, p.
237-245.
48 Zic voor de Wpr Kamerstukken II, 1986/87, 19 095, nr. 6, p. 14. Zie voor de Wbp: Klmerstukken II,
1997/98,25 892, nr. 3, pp. 93-94.
49 In de periode dat ik bij de Registratickamer op het terrein van met name politie en justitic werlo=gm was
(1991 - 1998), is er slechts 6611 zaak geweest over foppeling'. In feite ging het daarbij om ecn vrij ecnvoudige
vorm van vetificatie, niet eens cen vorm van koppeling dus waar de bepalingen in feite op zien, tussen het
politide opsporingsregister en een systecm van private pardien dat als dod had vliegtuigpassagiers sneller'lanp'
dc marechaussee te laten passeren Wegens gebrek aan belangstelling van het publiek heeft dat systeem
overigens slechts korte did best. n  Ook na 1998 zijn er bii de Registratieklmer voor zover na te gaan geen
bilzondere Loppelingszaken' meer geweest
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3.3.2 Knowledge discovery in databases & data mining

KDD is, zoals gezegi het afleiden van nieuwe informatie en kennis door middel van

analyse van in databases opgeslagen gegevens: het 'schatgraven in databases'. Een paar
voorbeelden kunnen de mogelijkheden van KDD aangeven.50 Zo is het mogelijk

(geworden)  om een kredietaanvrager bijvoorbeeld bij de aanschaf van een abonnement
voor een mobiele telefoon in luttele seconden door te lichten.51 Dit gaat als volgt de
verkoper van het abonnement typt in zijn computer gegevens in over de aanvrager. Als de
gegevens zijn ingevuld, maakt de computer verbinding met een centrale server en wordt
een 'rating' berekenci De uitslag van deze rating, de zogenaamde 'credit-score', verschijnt
binnen enkele seconden op het scherm. De kredietverstrekker maakt hierbij overigens
geen gebruik van een databank waa fin de ratings vooraf zijn opgeslagen. De score wordt
real-time samengesteld.52
Andere voorbeelden zijn het stroomlijnen van productieprocessen, het bijeen plaatsen van
goederen in supermarkten om het koopgedrag van consumenten te beinvloeden en het
voeren van gerichte redgmecampagnes. Ook in de medische sector kan KDD worden
toegepast Een medisch voorbeeld betreft de 'ontcijfering' van het menselijk genoom.53

KDD wordt hieronder vanuit een aantal verschillende gezichtspunten omschreven. Een
drietal invalshoeken, werelden als het ware, wordt bezien: de technische en de
commerciEle wereld en de invalshoek van het politieke debat (parlement en regering). Alle
drie leggen een ander accent in de omschrijving.

33.2.1 De wereld van technici & wetenschappers

Binnen de KDD-gemeenschap is vooral tussen eind jaren '80 tot half de jaren 90 van de
vorige eeuw gediscussieerd over een omschtijving van het proces van KDD en data
mining. De binnen de KDD-gemeenschap (van technici en wetenschappers op het gebied
van onder andere artificial intelligence, self-learning programs, machine learning en
st:atistiek) geaccepteerde definitie is die van Frawley, Piatetsky-Shapiro, en Matheus. Zij
omsch ven KDD gls tbe non-trivial extraction ofimplicit, pretiousb unknown and potentialb «ul
i,#bmation»m data.54 Als synoniem is, zeker in de petiode eind jaren '80 begin jaren '90,
ook wel de term data mininggebruikt Data mining wordt dan omschreven als tbe sea«/br
relationships  and global patterns  tbat  exist  in  tage  databases  but  are  'hidden'  among tbe  vast amount  of

50 Zie voor een groot scala un voorbedden en toepassingen <http://www.kdnuggets.com>, in feite de KDD
en data mining site. Zie voor Ned•rlor'(11 voorbeelden <http://www.mining.dk/nl>.
51 Het gut hierbi i om zogenaamd betaalkrediet Bii een telefoonabonnement wordt cent gebeld en worclen de
belkosten achtemf betalld.
52 Voor het voorbedd is gebruik gemlakt van A  Gerards, 'Kredietregistratie naar Amerikagns modet in luttele
seconden financicel doorgeliche, Tekmnmfardne, 1996, nr. 6, p. 38-39.
53 In dit onderzock worden onder gndere dtiedimensionale eiwitten onderzocht Onderzoek nagr dergelijke
dtiedimensionale structuren kos«te) veel computertijd en geheugenruimts Met Mee nicuwe algoritmen werd
het cenvoudiger driedimensionale ciwitstructuren met elkaer te vergelilken. Bron: AL Brugh, Houvast in een
vloedgolf. NRC-Handebb,64 Wetenschap & Onderwiis bijlage, zaterdag 28 september 1996.
54 WJ. Frawley, G. Piatetsky-Shapiro & CJ. Matheus:Knowledge discovery in databases: An overview', in G.
Piatetsky-Shapiro and W.J. Friwicy (eds.), Knog**, 8,#10 m ddabases, Menlo Park, Cal./Cambridge,
Mass./London: AAAI Press/MIT press.
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data,55 De aanduiding data mining wordt tegenwoordig algemeen gebruikt voor de fase van
analyse binnen het bredere proces van KDD.

De verwachtingen zijn hooggespannen. Fayyad56 stelt in 1997 in de eerste aftevering van
het eerste internationale data mining tijdschrift 'Data Mining and Knowledge Discovery':
'KDD  bolds  tbe promise  of an  enabling technology  tbat could  unlock  tbe  knowledge  bing dormant  in  bu e
databases,  tbereb  improving bumanig's  cottedive  intettect. a  sort  of amp ier  of basic human anabsis

copabilties'.
Bij KDD gaat het om het ontdekken van zinvolle eerder onbekende of zelfs onverwachte
informetie. Veelal gaat het om verbanden, relaties en profielen.
Karakteristiek element van deze technisch geotiEnteerde omschrijving is het soort
programmatuur dat wordt gebruik Kort gezegd is er alleen sprake van KDD of data
mining als een analyseprogramma wordt gebruikt dat algemeen als een clara mining
programma gezien wordt Zo zal een gnglyse die wordt uitgevoerd door middel van het
bevegen van een gegevensbestand met behulp van 'standaardvragen'-programmatuur
(SQL: Standard Query Language) over het algemeen niet als KDD gezien warden.
Dergelijke programmatuur kan geen onverwachte verbanden aan het licht brengt binnen
een realistische tijd, is alleen geschikt voor voorafgedefinieerde specifieke vragen en biedt
over het algemeen onvoldoende soelaas bij de in de definities bedoelde grote databases
met enorme hoeveelheden gegevens. Ging het bij de bekende spreadsheetprogramma's
zoals Lotus 1-2-3 nog om maximaal mim 60.000 records, moderne analyseprogramma
kunnen enkele miljoenen records met duizenden at:tributen aan.57

Bij KDD worden dde fasen onderscheiden: datawarehousing, data mining en de
interpretatie van de door data mining verkregen gegevens. Naast deze drie fasen is er een
zoekvraag of een zoekhypothese.58 Voorbeelden van dergelijke zoekvragen of -hypothesen
zijm hoe mit het profiel vm een dubieuze debiteur er uit? Hoe kan een relatiebestand in
een aantal specifieke en min of meer eenvomnige groepen worden opgedeeld? Welke
groep van personen is het meest gel:nteresseerd in onze producten of aanbiedingenP
Hieronder worden de drie fasen meer in detail beschreven.59

ss M. Holsheimer, A.PJ·M. Siebes, Data minin& tbe reanb./w kne#**e in databas,4 Report CS-R9406 January
1994, 2 Centrum voor Wiskunde en Informatics, Amsterdam, blz. 1
56  Fayyad,  U.M.,  Editotial, DfaMining ad JO:owle*, Discolro, VoL  1, nr.  1,  1997.
57 Het aantal records geeft hier het untal pasonen un waarover gegevens opgenomen kunnen worden: bij 2
miliocn records ziin dat er  dus 2 milioen. Her aantal sttributen betreft alle venchillende gegevens die per
persoon vastgelegd (kunnen) wordes
58 Zie: A. Siebes, 'Data Mining. Schatgeven in Databases', I,#Bmatie en ,)#onnatibe,W 1995, no. 4, p. 75.
59 Zie voor een uitgebreide omschdiving van Knowledge discovery in databases bitvoorbeeld A. Siebes, 1995,
Data Kning: Schatgmven in Databases'. 74on,/ati es *nuah*ek'4 P. 74-79; M. Holsheimer. A.PJM. Siebcs,
Data   dan5   tbe   waid $r  knowk*,  in   *taba es,   Report   CS-R9406  January 1994, Centrum voor Wiskunde   en
Informatica, Amsterdam. Zie voor een overzicht van de discussie en begfipsvorming ook: MJ. Mackinnon en
N. Glick, 'Data mining and knowledge discoveryin databases - an overview',Akf#wk eN= Zealandlownalf
Statikta, 1999, pp 255-275, met name de pp. 255-262.
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3.3.2.1.1 Datawarehousing

De meeste bestaande gegevensbestanden zijn niet zonder meer geschikt om informatie uit
te destilleren. In de meeste gevallen zijn databases ingericht voor, en gericht op het
vastleggen van specifieke transacties en het uitvoeren van specifieke, vooraf vastgestelde,

zoekopdrachten. Voordat gestart kan worden met de fase van het zoeken neir verbanden,
wordt dan ook meestentijds een bestand aangelegd dat wel ingericht en toegespitst is op
het verrichten van vaak breed uitgevoerde analyses: het datawarehouse. Het aanleggen
daarvan wordt omschreven als datawarehousing. Datawarehousing bestaat, kort gezegd,
uit het ver:zamelen, verdiken, schonen en coderen van gegevens. Een damwarehouse
bestaat vaak uit gegevens die uit meerdere bronnen afkomstig zijn en die 66n ofmeerdere

bewerkingen hebben ondergaan. Zo hebben de gegevens veelal een hoger abstractieniveau

gekregen (transactiegegevens worden niet meer op individueel niveau en in exacte
tijdstippen uitgedrukt, maar zijn bijvoorbeeld gegroepeerd en samengevoegd per maand)
en heeft controle op de juistheid plaatsgevonden. Er kunnen twee soorten juistheid
worden onderscheiden: formele juistheid en materiele juistheid. Bij formele juistheid moet
vooral worden gedacht aan de afwezigheid van invoerfouten en aan de integriteit van de
data (is het ingevoerde adres een besmgnd adres?). Materiele juistheid ziet op de
correspondentie tussen gegevens en werkelijkheid. Is het weliswaar juist getypte en ook
bestaande adres wel het'echte' adres van de desbetreffende persoon. Controle op juistheid
is een belangrijk aspect Voor KDD geldt, evengls voor vele andere zaken, dat als de
gegevens die als input worden gebruikt van slechte kwaliteit zijn, de output eveneens van
slechte kwaliteit is: 'garbage in - garbage out'. Dat een goede kwaliteit van gegevens
essentieel is, blijkt bijvoorbeeld uit de case-study die Lohman verrichtte n9er
gegevensanalyse bij de belastingdienst Hij constateert The results of the data mining
analysis showed the limited value of the data available to define interesung target
groups.'60

33.2.1.2 Data mining

De tweede fase van KDD, de data mining fase, bestaat uit het geautomatiseerd analyseren
van de in het datawarehouse opgeslagen gegevens. Voor deze analyse worden
verschillende nieuwe (zoek)technieken, zoals genetische algoritmen, bepaalde boom-
beslisstructuren en neurate netwerken, gebruikt Door deze nieuwe zoektechnieken
kunnen niet alleen m66r verbanden dan voorheen gevonden worden bij geliike grootte van
dat:abestanden, maar kunnen ook en vooral verbanden worden gevonden in veel
omvangnjker databases.61
Gemeenschappetijk aan de nieuwe technieken en atgoritmen is dat ze uitgaan van het
principe van inductie. Een algoritme is in essentie een eindige reeks handelingen die tot
een uitkomst leidt Bij inductie wordt het algemene afgeleid vanuit het bijzondere. Het
bekende voorbeeld van inductie is de zwanen-redeneting: omdat men tien zwanen gezien
heeft die allemaal wit zijn, wordt 'gevonden' dat alle zwanen wit zijn. Als er naast de
zwanen alleen mussen, spreeuwen en kieviten gezien zijn, zou men zelfs kunnen 'vinden'

60 F. Inhman, Tbe Efediwnes of ManaMment I, formation, A dagn appmacb to conhibute to mganiZ:tional Int,DI,
I.ohman, Delft (diss. TU Delft), p.118.
61 Zie Voor een overzicht van gebruikte technieken, programrng's crl algoritmen http://www.kdnuggets.com.
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dat alle witte vogels zwanen zijn. Uit dit voorbeeld blijkt weer dat de kwaliteit, hoeveelheid
en verscheidenheid van de data die voor de analyse gebruikt worden van essentieel belang
is. Het is al eerder gezegd: 'garbage in - garbage out'.

33.2.1.3 Interpretatie

In de derde fase van het KDD-proces worden conclusies getrokken op basis van de uit de
analyse voortgekomen informatie en resultaten. Dat de gevonden 'kennis' niet zomaar
voor waar aangenomen kan wordeg blijkt at uit het voorbeeld van de witte zwanen. Een
ander en veelgebruikt voorbeeld van uitkomsten die niet juist bleken te zijn betreft de
inschakeling van een neuraal netwerk bij het herkennen van vijandelijke tanks op
luchtfoto's. De opzet was om een neuraal netwerk, een netwerk dat een eigen lerend
vermogen bezit, met behulp van twee soorten foto's te trainen: foto's met en foto's zonder
tanks. Na een leerperiode herkende het netwerk de testset feilloos. Tijdens de controle van
de resultaten aan de hand van een controleset kreeg men echter argwaan omdat het
netwerk slecht presteerde. Uit nader onderzoek bleek dat alle foto's zonder tanks op
dezelfde daggenomen waren. Ook alle foto's met tanks waren op eenzelfde daggenomen.
Deze twee dagen waren echter verschillend, met ieder hun eigen lichtinvaL Het bleek dat
de computer zich feilloos had 'aangeleerd' onderscheid te maken tussen de verschillende
lichtinvallen. Of er nu wel of geen mnks op een foto stonden had het neumal netwerk niet
'geleerd:62

3.3.2.1.4 Hypothese

Gelijkopgaand met de mogelijkheden van de techniek en de programmatuur om steeds
verfijnder profielen te ontdekken over steeds nauwkeuriger te bepalen, en dus veelal
kleinere, groepen mensen, is de trend dat de hypothese of zoekvraag steeds minder
specifiek behoeft te zijn. Was het in de jaren '60 mogelijk om te achterhalen wat de totale
omzet van de afgelopen drie jaar was, in de jaren '80 werd het mogelijk om op te zoeken
wat de ornzet was in de Randstad in de afgelopen maand. Vervolgens werd het mogelijk
om binnen de Randstad steeds nauwkeuriger in te zoomen (drill down) op bijvoorbeeld de
omzet in Rotter,19rn of Den Haag. Met de huidige data mining tools is het antwoord op de
vraag waarom bepaalde producten beter verkopen in Rotterdam dan in bijvoorbeeld Den
Haag binnen bereik gekomen.63 Een nauwkeurig omlijnd idee vari hetgeen gezocht wordt
is thans dan ook niet meer nodig. De vraag 'welke verschillende groepen consumenten
heb ikP' kan reeds een voldoende zoekvraag vormen.

33.2.1.5 Conclusie wereld van technici & wetenschappers

De technisch georienteerde definities en omschrijvingen die binnen de wereld van technici
en wetenschappers van KDD worden gebruikt, zijn op zich niet geschikt als
aangrijpingspunt voor juridische normering. Het regelen of reguleren van bepaalde

62 H. Holsheimer, M. Kersterl, 'Vismlietie velgroot succes dit:1-rnining', Aid aSsen'f GB, 19 januati 1996.
63 Deze ontwikkeling in 'vregen' is gebaseerd op het data mining onderdeel van de internetsite van SPSS:
http://www.spss.com.
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technieken of programmatuur leidt over het algemeen tot oplossingen voor 'de techniek

van gisteren'. Daar komt nog bij dat het niet de progrnmmituur zelf is waardoor de

privacy wordt aangetast of waardoor het maatschappelijk functioneren van personen
wordt bepaald, maar veeleer het doel waarvoor de programmatuur door organisaties of
personen wordt ingezet Anders gezegd: het is het segmenteren, categoriseren en
profileren van individuen en van groepen personen dat verband houdt met hun
maatschappelijke en juridische positie, niet zozeer de (toevallige) programmatuur die
daarbij ingezet wordt Uiteraard bieden de nieuwe data mining-technieken grotere
mogelijkheden voor profileting, maar dat op zich rechtvaardigt of noodzaakt het regelen

van de te gebruiken techniek of programmatuur niet Zeker ook omdat KDD gezien kan
worden als een voortzetting en combinatie van verschillende koppelingsvo en, kan ook
voor het technische proces van KDD gesteld worden dat reguleting op basis van of
gericht op de gebruikte technieken weinig succesvol kan en zatzijn.

3.3.2.2 De cornmerciele wereld & het publieke domein

33.2.2.1 De commerciEle wereld

Omdat de marketing het terrein is waarbinnen de toepassing van informatiemijnbouw tot
ontwikkeling is gekomen, is de beschrijving van KDD binnen de privaatrechtelijke en
commerdae sfeer daarop georienteerd. Marketing is een wereld waarbinnen het
venamelen en analyseren van gegevens niet meer valt weg te denken. Een commerciEle
omschrijving van informatiemijnbouw is even kernachtig als treffend: 'schatgraven in
databases'. De term KDD wordt binnen deze wereld nagenoeg niet gebruikt Data mining
is het woord om informatiemijnbouw te omschrijven.

De voordelen en mogelijkheden van informatiemijnbouw binnen marketing kunnen
treffend geillustreerd worden aan de hand van de algemene reclametekst uit een
paginagrote advertentie van database-marketeers uit het NRC-Handelsblad van al weer
enkele jaren geleden.64

'(...) Dat is precies wat databasemarketing doet De gegevens van klanten die in dc loop van de
relatie ziin verzameld vormen hierbij de basis. Niet alleen om deze klanten vast te houden en het
wederzijdse voordeel verder uit te bouwen. Maar ook om op basis van gcvonden klantprofielen zeer
gericht cross-selling mogeliikheden65 te benutten crl nieuwe klanten te vinden. Dit is ecn verschil
met het traditionele direct marketing concept, waar de niet-gekwalificecrde prospect66 centrul staat
Door kennis over bestaande klanten als leidraad te gebruiken bij het zocken naar nieuwc klanten
kan veel getichter, vlugger en met minder kosten worden gezocht En met een znnzienli ik hoger
rendement Het gestructureerd verzamelen van alle gegevens die uit klant- en prospectcontacten
voortkomen, zorgt uiteindelijk voor een uiterst gedetailleerd beeld. C...)'

Uit deze tekst blijkt al dat er niet zoveel oog is voor de technische aspecten. Het doel, het
vinden van de juiste doelgroep, als het kan zo persoontijk mogelijk, is het leidend motief

64 29 menrt 1997.
65 Meer (en nieuwe) producten verkopen aan al bestaande klanten.
66 Onbekende potentiele klant
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om gnglysetechnieken te gebruiken. En het woord'data mining' wordt meer gebruikt in de
zin van een slogan, dan dat er verwezen wordt nlar bepaalde technieken.

3.3.12.2 Het publieke domein

Ook binnen het publieke domein en in het politieke discours is informatiemijnbouw een
issue geworden. De term KDD wordt, evenals in de commerciEle wereld, niet gebruikt Er
wordt gesproken over data mining. Hiermee wordt overigens wet het gehele proces van
KDD bedoeld.
Binnen het publieke domein wordt geen eigen omschrijving van KDD of data mining
gegeven. Als de term data mining in beleidsstukken of bij toepassing van technieken
gebruikt wordt, dan is dat in verband met gegevensanalyse en koppeting. Voor zover data
mining omschreven worcit, wordt daarbij teruggegrepen op de technische omschrijvingen.
Illustratief hiervoor is dat in het advies ICT en bet mbt om anoniem te €in van de Raad voor
het openbaar bestuur een vrij technische omschrijving (het geautomatiseerd vinden van
onverwachte verbanden in grote databases) wordt gebruikt.67

Met name in de periode van 1997 tot 1999 dook de term data mining op in parlementaire
stukken. Het begrip data mining werd in de Tweede Kamer voor de eerste maal gebezigd
in verband met de gevaren die dit kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer als de
publieke en private taken van zorgverzekeraars in 66n hand komen.68 In het kader van de
parlementaire behandeling van zowel het voorstel tot wijziging van de Grondwet in
verband met de onschendbaarheid van het brief-, telefoon en telegraafgeheim (artikel 13),
als bij de behandeling van de Telecommunicatiewet is data mining tijdens de discussie over
de bescherming van verkeersgegevens aan de orde gekomen en in verband gebracht met
de grote mogelijkheden die dit in een digitale omgeving meebrengt voor inlichtingen- en
opsporingsdiensten.69 In al deze gevallen wordt geen omschrijving van data mining
gegeven. Data mining wordt in verband gebracht met het anglyseren van gegevens. Het
begrip data mining wordt op eenzelfde 'losse' manier gebruikt in de Memorie van
Toelichting bij de Wet bescherming persoonsgegevens70 en bij de behandeling van
bijzondere opspotingsbevoegdheden.71
Een omschrijving van data mining wordt wel gegeven in de Kai,inetsnota Wetgeving voor
de elektronische snelweg.72 Data n ining wordt omschreven als: 'analyse van gegevens in
een database met speciale programmatuur die naar anomalieEn, trends of bepaalde
kenmerken zoekt'.73 De Kabinetsnota brengt data mining in een vergelijkbare
omschtijving in verband met direct-marketing.74 Een dergelijke omschrijving wordt in de
parlementaire stukken over de Wbp ook gebruikt in het kader van risicoselectie.75 In het

67 Advies en imugri 2000, pp. 47-51.
68 Kamerstukken 4 1996/97,25 173 enz, nr. 3, p. 21.
69 Handelingen H 1997/98, p. 43-3466 en 73, respectievelijk Kamerstukken 4 1997/98, 25 533, nr. 4, p. 44 en
de Nota van Toelichting bii het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie, Stb. 2000, 71, p. 14.
70 Kamerstukken 4 1997/98,25 893, nr. 3, p. 52.
71 Handelingen IL 1998/99, pp. 23 1464 en 24-1561
72 Kamerstukken 4 1997/98, 25 880, nrs. 1-2.
73 Kamerstukken H, 1997/98, 25 880, nrs. 1-2, p. 31
74 Kamerstukken 4 1997/98,25 880, nn 1-2, p. 44.
75 Kamerstukken L 1999/00,25 892, nr. 92b, p. 6.
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kader van de opsporing van strafbare feiten wordt het begrip data mining in de
Kabinetsnota echter beperkt tot het zoeken op onbepaalde groepen personen. Uit de
verdere toelichting op en het gebruik van dit begrip blijkt dat men bij het gebruik van data

mining enkel het elektronisch zoeken op onbepaalde groepen van personen op het oog
heeft76 Hiermee is aan het begrip in feite eenzelfde inhoud en ladhg gegeven als aan het

begrip koppeling in de artiketen 1 en 6 van de Wet politieregisters en in de artikelen 4 en 5
van het Besluit politieregisters. Kernelement in de toelichting op deze artikelen is ook'een
onbepaalde groep van personen'.77 Daarmee is de omschrijving van data mining in feite

weer teruggekeerd bij de al bekende koppelingsvormen matching en profiling.

Vanaf medio 1999 is de aandacht voor data mining en gegevensanalyse in hoofdzaak weer
'teruggegaan' naar het domein van beleid en beleidsvoorbereiding.78 Zo is er aandacht
voor data mining rondom wetgeving voor de elektronische snelweg,79 bi j pro-actieve
dienstverlening door de overheid80 en in de discussie over grondrechten in een
informatiesamenleving.81

3.3.2.23 Conclusie commerciele wereld & publieke domein

De commerciele omschri jving van KDD (data mining) geeft een te diffuus beeld en heeft
te weinig onderscheidend vermogen om als basis te kunnen dienen VOOr juridische
normering. Achter mrrnen als'managementinformatie', 'direct marketing' en'het beter van

dienst zijn' gaan vele uiteenlopende handelingen en gedragingen schuiL Van
voorraadadministratie tot beoordeling van (de prestaties) van caissi8res, van het toezenden
van kortingsbonnen tot het verhuren van postcodeprofielen, van credit-scoting en alledei
andere vormen van risico-inschatting tot het verkleinen of juist vergroten van het
assortiment  In  al deze gevallen gast het om handelingen die doeltreffender of goedkoper

mogeli ik ziin door analyse van grote hoeveelheden (aankoop)gegevens.
Ook de betekenissen die in het publieke domein en in het politiek discours aan het begrip
data mining worden toegekend bieden onvoldoende houvast voor een analyse van de
juridische aspecten deprvan. Enerzijds wordt het losjes in verband gebracht met het
analyseren van gegevens, anderzijds wordt in feite een beperkte koppelingsdefinitie

76 Kamerstukken 4 1997/98,25 880, ms.  1-2, pp.7,83,86 crl  168.
77 Zic voor de sindsdien in feitc niet meer gewiizigde omschriiving van koppeling: Kamerstukken 4 1985/86,
19 589, nr. 3, p. 16.
78 Wanonder het in opdracht van de overheid uitvocren van onderzoek naar de mogeliikheden en gevolgen van

data mining op een bepaald (belcids)terrein, zoals de nog lopende ITeR onderzoeken Datamining en -
interceptie ter opsporing en beveiliging (Universiteit MaastIicht) en 'Privacy-belemmetingen door dammining
ten behoeve van strafrechteliik fenomeenonderzoek' (Katholieke Universitcit Nijmegen), waarvan de voorlopige
bevindingen gepresenteerd ziin op het ITeR congres van 2 februari 2001. Daarnaast kan in dit verband ook
gewezen worden op het 21 genoemde data mining project van de Stichting Tockomstbeeld der Techniek

<http://WWW.Stt.Ill>.
79 Zie het in dc vodge noot genoemde onderzock naar 'Privacy-belemmeringen door da--ining ten behoeve
van strafrechtelijk fenomeenonderzoek' (Katholieke Universiteit Niimegen).
80 Dr. J. Holvast, 0#613* saarbet,geb,yk vaspe,foo,+13,6,!0,Efi  m dep,bueke fector, 2001, Den Haag, SDU
(ITeR reeks nr. 42).
81 Zie het Rapport van de Cie. Grondrechten in het digitale tijdperk, pp. 29, 36 crl in het bijzonder pp. 126-128
en het advies ICI' m bet ncbt om anosiem tv en van de Raad voor het openbaar bestuur van janu  2000, pp. 47-
51.
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gehanteerd. Dit laatste met name op het terrein van de opsporing en vervolging van
strafbare feiten, waar een regeling van koppeling in de Wet en het Besluit politieregisters
niet opportuun is gebleken.

3.33 Beslisregels & labels

De hier behandelde definities uit de wereld der technici, uit de commerciele wet:eld en uit
het politieke discours bieden, gezien de deelconclusies, ieder op zich of in combinatie
onvoldoende aangrijpingspunten voor het recht en voor de juridische normeting van
KDD of data mining. In geen van de gevallen wordt immers afdoende duidelijkheid
geschapen over de rol die informatiemijnbouw speelt in de relaties tussen degenen die
KDD gebruiken (overheids-, semi-overheidsinstanties en private bedrijven) en burgers
c.q. klanten Ondividuele personen). De verschillende omschrijvingen bieden derhalve nog
(te) weinig zicht op een aangnipingspunt voor het recht Al met al blijven de
omschrijvingen zoals gezegd te technisch van aard.

Omdat de relaties tussen aan de ene kant de personen en instellingen die
analysetechnieken gebruiken en aan de andere kant de personen die op grond van de
analyseresultaten behandeld worden centraal staan, dient voorzien te worden in een zo
techmek-neutrall mogelijk aang[ijpingspunt Dit aangrijpingspunt dient zich gezien de
functie die het recht vervult te lenen voor flexibele toepassing. Nu het recht daarnaast als
een 'talige bezigheid' gezien kan worden waarbij het in de kern gaat om het voeren van
betogen, het verdedigen van opvattingen aan de hand van argumenten, kan als
aangrijpingspunt voor het recht de zogenaamde beslisregel genomen worden.

33.3.1 Beslisregels

Een beslisregel is ats bet ware een jormule, een taatdaad, waarin een bepaaide bestissing (bandeling)
verbonden  is  aan   bet  al  dan  niet vervuld  Win  van  Un  of meerdere  voonvaardenl  niteda.

De voorwaarden/criteria in een beslisregel kunnen alternatief, cumulatief of elkaar
uitsluitend zijn. Uiteraard kunnen deze drie vormen ook in combinatie voorkomen. Een
beslisregel kan eventueel na herformulering, altijd weergegeven worden in 'als-dan'
redeneringen: 'als [voorwaarden], dan [beslissingl'. Hiermee kunnen beslisregels en het
achterliggend proces dat tot de opstelling van een beslisregel heeft geleid, vorm gegeven
worden in het bekendste juridische redeneerschema. Vele juridische betogen en
argumentatie zijn immers opgebouwd rond en te herleiden tot'als-dan' redenetingen.

In het feit dat beslisregels altijd geformuleerd kunnen worden als 'als-dan' redeneringen zit
het verband tussen beslisregels en de hierboven omschreven koppelingsvormen en het
proces van KDD. Centrale en (steeds) terugkerende aanduidingen in de omschrijvingen
van koppelingsvormen en KDD zijn bijvoorbeeld 'kenmerken van personen' en
'vooronderstellingen',82 'specifieke combinaties van gegevens om te komen tot een profiel

82 Zie de omschriiving van matching in pangraaf 3.3.11
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waarbij bepaalde gewoonten/handelen een rol speelt',83 71ypotheses' en 'profielen',84

'relationships' en 'global patterns', 5 'analyse van gegevens;86 ilantprofiel' en tennis over
klanten als leidraad'87 en 'anomalieen, trends of bepaalde kenmerken'.88 Achter al deze

begrippen gaan (delen) van'als-dan' redeneringen schuil

Nu behoren 'als-dan' redenetingen overigens tot het denken en handelen van alledag.

Gegevensbestanden of computers zijn daarvoor bepaald niet noodzakelijk Alle
beslissingen die genomen worden, van eenvoudig tot ingewikkeld, kunnen immers gegoten
worden in 'als-dan' redenetingen.  Of men nu besluit om  bij een oranje verkeerslicht door
te rijden (als ik nu stevig rem, dan is een aanrijding tussen degene die nu dicht achter mij

rijdt en mezelf nauwelijks vermijdbaar)  of op grond van de uitkomst van een grootschalig
en technisch geavanceerd KDD project besluit een bepaalde doelgroep te benaderen (als
de groep die aan deze criteria voldoet wordt benaderd, dan zijn de responskans en de
opbrengst het hoogst), in beide gevallen gaat het om het toepassen van beslisregels.

Het opstellen en toepassen van beslisregets ziet dus bepaald niet alleen op de gevallen
wegrin KDD of koppeling plaatsvindt Ook zien beslisregels op een breder terrein dan het

analyseren van gegevens(bestanden) en het opstellen van profielen. Het al dan niet met
(moderne) computerprogramma's analyseren van gegevensbestanden en het opstellen van
de profielen zijn derhalve deelverzamelingen van het opstellen van beslisregels.
Het is nadrukkelijk niet zo dat nu beslisregels het juridisch aangrijpingspunt voor analyse

van gegevens en KDD vormen, dit onderzoek zich (verder) op de privacy-juridische
aspecten van alle beslisregets zal (gaan) richten. Hier gmt het, gelet op het onderwerp van
het onderzoek, enkel om de beslisregels die opgesteld zijn met behulp van gebruikmaking
van geautomatiseerde middelen. Meer precies gezegd: de beslisregels die tot stand

gekomen zijn met behulp van de koppeling van bestanden of met behulp van
anglyseprogrammatuur zoals data mining programma's.

333.2 Labels, digitale dubbelgangers & virtuele evenbeelden

Het toepassen van beslisregels en het behandelen van individuen op basis van 'als-dan'
redenetingen komt neer op het labellen of etiketteren van die individuen. Dit label of
etiket is, evenals de gebruikte beslisregel, veelal bepalend voor de wijze waarop het
individu door de toepasser van een beslisregel wordt behandeld. In deze zin komt het
juridische aspect van het analyseren van gegevens voor het opstellen en toepassen van
beslisregels overeen met het juridische aspect van het toekennen van labels of etiketten.

Bij het labellen en etiketteren van individuen op grond van analyse van gegevens en de
daaruit verkregen informatie, zijn er labels die geheel gebaseerd zijn op transacties van 66n

83 Zie de omsch»ing van profiling in paragraaf 3.3.1.3.
84 Zie de omschrijving van de combinaties van koppelingspormen in paragraaf 3.3.1.5 en de omschfiiving van
KDD in de technische wereld in paragraaf 3.3.11.
85 Zie de omschrijving van KDD in de technische wereld in paragragf 3.3.2.1.
86 Zie de omschdivingen van KDD in de technische en de commerciae wereld in de paragrafen 3.311 en
3.3.12.1.

57 Zie de omschriiving van KDD in de commerciEle wereld in paragmaf 3.3.2.2.1.
88 Zie de omschiijving van KDD in de politieke wereld in parggraaf 3.3.211
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enkele persoon. Het pat dan om handelingen en kenmerken (transactie- en
contextgegevens) waarvan vaststaat dat die inderdaad door de persoon verricht zijn en he
persoon kenmerken: het gaat dan om iemands digitale dubbelganger. Een dergelijke
dubbelganger is gebaseerd op gegevens van en over het individu. Het label dat iemand een
schuldbedrag van X heeft is een dergelijk digitaal label.89

Daarnaast zijn er labels die gebaseerd zijn op gegevens over groepen individuen. Het gaat
daarbij om profielen waarbij de gedragingen of kenmerken (transactie- en
contextgegevens) die aan alle personen van een bepaalde groep toegerekend worden, niet
per definitie ook daadwerkelijk door al die personen verticht of voor hen kenmerkend
behoeven te zijm het gast hierbij om iemands virtuele evenbeeld. Bij dergelijke
groepslabels gaat het om gemiddelden en om 'het soort mensen dat ...'. Bij dergelijke
evenbeelden is er een veel minder directe relatie tussen het gelabelde individu en de
gegevens op basis waarvan het label is opgesteld. Bij virtuele evenbeelden is het label
immers samengesteld op basis van gegevens over vele verschillende individuen. Op grond
van een aantal kenmerken van de groep als geheel wordt het label toegekend aan alle
individuen van die groep. Alle personen die tot de gelabelde groep behoren, worden dan
behandeld alsof ze ieder voor zich ook daadwerkelijk de kenmerken van de groep bezitten.
Dit laatste behoeft echter geenszins het geval te zija Bij virtuele evenbeelden gaat het
immers veelal om gemiddelden en waarschijnlijkheden. Het label dat iemand, gelet op de
postcode waar hij of zij woonachtig is, een schuldbedrag van (gemiddeld) X zal hebben, is
een dergelijk virtueel label.90

3.4 Procesbeschrijving voor juridische aangrijpingspunten

Anabse laat eveneens 4en dat er een acb#al (proces)vragen r&n waarmee bet opstellen en toepassen van
balitregels in*btek#k en toetsbaargemaakt kan warden.

Aan de hand van de ornschrijvingen en definities van koppeling en KDD kan (weI) een
aantal vragen geformuleerd worden, waarvan de beantwoording de
(achtergrond)informatie kan leveren voor juiidische betogen over, en de reguledng van het
opstellen en toepassen van beslisregels. Door deze vragen wordt het proces van analyse
van gegevens en het opstellen en toepassen van beslisregels als het ware vertaald voor
juridisch gebruik en wordt dit proces inzichtelijk en toetsbaar. Er kan een achttal
hoofdvragen onderscheiden worden. De vragen 1 tot en met 7 zien op het proces van het
opstellen van een beslisregel. Daarbij betreffen de vragen 1 en 2 vooral of er vooraf over
het opstellen van beslisregels is nagedacht of dat er wellicht sprake is van een situatie van
'eerst analyseren, dan kijken wat het oplevert'. Vraag 8 ziet op de concrete toepassing van

89 Vedder spreekt in dir verband over een disttibutief profieL Zie biiv. Ali Vedder, 'Broeders Hoeder of Big
BrotheiP (Categoriate) piivacy, rechtvaardigheid en zorgverzekergars', TFdscb,0 :eor Sooak Gqndb,id, g; 1996,
nr. 2, pp. 65-70 en Anton Vedder, 'PEvacybescherming over een nieuwc boeg: datamining, ethische problemen
en hun oplossing', P,*wg tbI41mati, 1999, nr. 3, pp. 106-114.
90 Vedder spreekt hierbii over een non-distributief profieL Zie bijv. Ali Vedder, 'Broeders Hoeder of Big
Brother? (Categotiale) ptivacy, rechevaardigheid en zorgverzekerairs;  154 (b,0 :eorSooak GepsdbeA:!,FZ  1996,
nr. 2, pp. 65-70 en Anton Vedder,Trivacybescherming over een nieuwe boeg. dammining, ethische problemen
en hun oplossing', Pmwg e I,#brmade, 1999, or. 3, pp. 106-114.
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een beslisregel in een indi idueel geval De vragen geven zicht op wat er allemaal achter

het opstellen en toepassen van beslisregels verscholen ligt

In de min of meer chronologische volgorde van het proces van verzamelen en analyseren
van gegevens en het opstellen en toepassen van beslisregels, zijn de vragen: 91

1. Voor welke (bedrijfs)doelen worden gegevens verwerkt?92

1 Voor welk doel wordt deze beslisregel opgesteld: waarom is een beslisregel nodig,
waarvoor is die nodig en wat is het (verwachte) gebruik?93

3. Welke gegevens zijn gebruikt, wat zijn de selectiemethoden en criteria om gegevens wel
of niet te gebruiken,  wat is  de herkomst van de gegevens  en hoe  zijn ze bewerkt (acties en
methoden van 0.1 schoning en complementering, zitten er fouten in, zijn fouten

verbeterd of zijn deze fouten aanmardbaar)?

4. Welke analysetechnieken zijn gebruikt en waarom is daarvoor gekozenP

5. Zijn de uitkomsten van de analyse getest, hoe zijn ze getest en wat waren de
uitkomsten?

6. Hoe luidt de opgestelde beslisregel en waarover (over welk handelen, gedrag of over
welke eigenschappen van de persoon of personen) wordt een uitspraak gedaan? Wat zijn
de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de beslisregel en op welke wijze past de

regel binnen de doelenvan de vragen 1 en 22

7. Wat zijn de bedrijfsacties of -handelingen waarvoor of waarbij de beslisregel gebruikt is
of zal worden en hoe verhoudt dit gebruik zich tot de doelen van de vragen 1  en 2 en de

mogelijkheden en beperkingen van vmag 6?

8. Op welke wijze wordt/is vastgesteld dat de beslisregel toegepast kan/kon worden op
een individuele persoon en op welke wijze past dit binnen de doelen van de vragen l en 2
en de mogelijkheden en beperkingen van vraag 6?

Nia al deze vragen behoeven bij elke opstelling of toepassing van een beslisregel aan de
orde te komen. Daar waar een bepaalde beslisregel in een eerdere toetsing al is getoetst of

91 Zie voor een uitgebreide en puntsgcwijze omschriiving van KDD die zeer behulpz=n geweest is bii het
formuleren van deze acht procesvngen: CRISP-DM 1.0 S*.-4-dep data mininggdd, 2000, van het CRISP-DM
Consortium. Het consortium is een samenwerkingsverband van NCR Systems Engineciing Copenhagen, SPSS
Inc, DaimleiChrysler AG crl OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V. De guide is te vinden op
<http://www.crisp-<Irn.org> en op <http://www.crisp<im.org/CRISPWP.0800.pdf>
92 Dew vrng dient idealiter bantwoord dient te worden aan de hand van documenten die opgesteld zijn
voordat cen daadwelkeliike aanvang ger•n ikt is met het gnalyseren van gegevens. Alleen in dat geval kan
beoordeeld worden of dc mepassing in de prakti ik al dan niet een vooraf bedoelde en bcoogdie toepassing is.
Niet vooraf vootzien gebruik kan dan aangegeven worden bij de vragen 6 crl 7.
93 Ook voor deze vraag geldt dat deze idealiter beantwoord dient te worden aan de hand van documenten die
opgesteld zijn voordat daadwerkeliik een aanvang is gemaakt met het anglyseren van gegevens.
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in het geval dat een bepaalde beslisregel de algemeen aanvaarde uitkomst van bijvoorbeeld
medisch wetenschappelijk onderzoek is, zal volsmgn kunnen worden met een verwijzing
nRer die eerdere toetsing of naar de wetenschappelijke aanvaarding. Het toetsen van de
toepassing van een beslisregel vindt dan ook plaats binnen een bepaald continuum. Aan de
ene kant staan de gevallen wggrin de toegepaste beslisregel dermate evident is, al getoetst is
of wetenschappelijk is aanvaard, dat toetsing zich kan beperken tot de vang of de
beslisregel juist is toegepast Het andere uiterste van het continuum bestaat uit de gevallen
wpgrin niet alleen de toepassing in een concreet geval maar zeker en vooral ook het
opstellen van de bestisregel zelf (hoof*onderdeel van toetsing vormt

3.5 Drie soorten van gegevens

Er R#n drie soorten  van gegevens die  met  name  b# bet opstelten van  bes/inrgels een  rot speten. Hetgaat om

identijicatoren, transactiegegevens en contextge#vens.

Centraal bij het opstellen en toepassen van beslisregels staan gegevens en informatie. De
gegevens die bij de koppeling van bestanden of bij het gebruik van data mining
programmatuur geanalyseerd worden om de beslisregels te 'ontdekken', kunnen, gelet op
de informatie die ze verschaffen, onderverdeeld worden in ident&catoren Odentificatie-
gegevens), transactie-gegevens en contextgegevens.94 Het onderscheid in soorten gegevens
en de informatie die deze gegevens verschaffen is in het bijzonder van belang voor de
der(le en zesde procesvragg.

3.5.1 Identificatoren

Bij identificatoren gaat het om gegevens die het mogelijk maken de verschillende
transactie- en contextgegevens bijeen te plaatsten. Vaak zullen nlimmers gebruikt worden
als identificatoren. Het kan daarbij gaan om persoonlijke nummers (van bijvoorbeeld
Sofinummer tot personeels- of bankrekeningnummer) of om niet-persoonlijke nummers
(van bijvoorbeeld 'anonieme' klantenkaarten tot versleutelde nummers). Zo zorgen
identificatoren er bij marketing bijvoorbeeld voor dat verschillende aankopen
toegeschreven kunnen worden aan dezelfde klantenkaart of aan dezelfde persoon, dat een
analyse plaats kan vinden naar een verdeling van het koopgedrag van (alle) klanten over
bijvoorbeeld de dagen van de week, dan wet of het zo is dat er bepaalde combinaties van
goederen zijn die (door bepaalde groepen klanten) gelijktijdig aangeschaft worden.

3.5.2 Transactiegegevens

Transactiegegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op het handelen dat
geamlyseerd wordt Transactiegegevens zijn gegevens die het daadwerkelijk handelen van
de identificator (persoon) weergeven en die terecht en correct aan de identificator
(persoon) kunnen worden toegeschreven. Vele verschillende handelingen kunnen als

94 Zie oolc E. Schreuders, & R.W. van Kralingen, 'Klantenkaarten, chipcards en dgta-mining; cen Ouridische)
verkenning', im R.W. van Kralingen, A.M.B. Lips & J·E.J. Prins  (red.), De kaaden P *4· Een wrkenning :wn de

Midetbe en bes*##*m* apiden #m tb#Ca,8,1998, Den Haag, SDU, pp. 106-109.



40

transactie aangemerkt worden. Bij bijvoorbeeld analyse van het kopen van
gebruilsgoederen kunnen dit naast het tijdstip, de locatie en de gekochte goederen

(kassaregistratie), ook gespaarde punten of gekochte aanbiedingen zijn. Bi j  bestrijding van
belastingfraude kunnen de antwoorden op de vragen uit het belastingformulier als
transacties gezien worden. Ook betalingen, verhuizingen, abonnementen en
verkeersboetes kunnen transacties zijn.

Identificatoren en transactiegegevens zullen ingeval van (grootschalige) geautomatiseerde
analyse van gegevens aanwezig dienen te zijn.95 Ten behoeve van analyse zal men de

beschikking moeten hebben over meerdere transacties (in de tijd) per identificator.
Immers, alleen bij een reeks van handelingen die bij elkaar behoren is de mogelijkheid om
verbanden te ontdekken aanwezig.

3.5.3 Contextgegevens

Contextgegevens tenslotte zijn, alhoewel niet in alle gevallen noodzakelijk, vaak benodigd
voor het analyseren met behulp van analyseprogrammatuur zoals data mining
programma's. Vaak ook zullen contextgegevens het resultaat van analyse zijn.
Contextgegevens gaan over het 'soort' individu Odentificator) of over de verschillende
'groepen' individuen. Contextgegevens betreffen dus niet de handelingen (transacties) op

zich, maar zien op de (toegeschreven) kenmerken van de handelende personen. Een
analyse van alle transactiegegevens kan als uitkomst geven dat er verschillende groepen
klanten zijn die bijvoorbeeld onderverdeeld kunnen worden naar postcode. Met behulp
van postcodeprofielen kan dan veel'bekend' zijn over deze handelende personen. Het kan
dan gaan om het gemiddeld inkomen, de inkomensklasse, de gemiddelde grootte van het
gezin, het aantal auto's dat men waarschijnlijk bezit en of men bijvoorbeeld woont in een
postcode waar het percentage dubieuze debiteuren hoger of lager is dan het gemiddelde of
hetgeen door het bedrijf acceptabel wordt geacht96 Vaak zal het bij contextgegevens gaan
over informatie97 die aan de handelende persoon wordt toegeschreven, zonder dat er
zekerheid bestaat of de contextgegevens inderdaad ook in werkelijkheid volledig op de
persoon van toepassing zijn. Contextgegevens kunnen dan ook meestentijds niet als juist
of onjuist worden beoordeeld. Vaak kan slechts een waarschijnlijkheid van juistheid of
onjuistheid worden aangegeven.

95 Dat identificatoren en transactiegegevens voorhanden diencn te zijn bij het opstellen van beslisregels geldt
overigens niet in alle gevallen dlt beslisregels opgesteld worden. 84 persoonliike opvatting die in een 'als-dan'
redenering gegoten kan worden, zullen deze gegovens niet altijd noodzakeliik ziin. Voor het met behulp van
data mining prognmmatuur analyscren van gegevensbestanden zal het echter wel noodz=keliik zijn dat er
meerdere transactic gegevens din.
96 De sites van de (ook) in Nederignd gevestigde beddiven Claritas, Experi=n. Omniciatz en EDR geven een
mooi inzicht over wat er over postcodes en de kenmerken van him bewoners 'bekend' is. Zie
<http://www.clatitas.nl>, <http://www.ext>erian.nl>, <http://www.omnidatlnl> crl

<http://www.edigroup.nl>. De Pdzm viewer <http://www.prizm.nl> van Clabtas geeft ecn vermssend
doorkiikie in de volgens de viewer meer dan 40 verschillende postcodeprofelen waar Nederland  ik aan is.
97 Bij postcodeprofielen gaat het veclalom socio-demografische gegevens.
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3.5.4 Samenloop

Gegevens, bijvoorbeeld een postcode, kunnen overigens tegelijkertijd tot verschillende
soorten behoren. Zo kan een postcode tegelijkertijd identificator als contextgegeven zijn.
Identificator bijvoorbeeld in de situatie dat bij het afrekenen aan de kassa gevraagd wordt
naar de postcode. Aan de hand van postcode Odentificator) wordt dan geturfd hoeveel
klanten (transactiegegevens) er uit eenzelfde postcode afkomstig zijn. Hierbij wordt de
postcode gebruikt om antwoord te geven op de vmag: waar komen de klanten vandmn?
Postcodes zijn ook contextgegevens omdat bij gespecialiseerde bedrijven98 overzichten te
verkrijgen zijn over bijvoorbeeld de gemiddelde huizenprijs, het gemiddelde aantal
kinderen en de drie ofvier belangrijkste vdjetijdsbestedingen van (de gemiddelde bewoner
van) een postcode. Zo kan 'uitgevist' worden wat voor soort(en) Idgnten de winkel
bezoeken. Door het vegen van postcode en het'kopen' van postcodeprofielen heeft men
zo niet alleen informatie voor het verspreiden van reclame (postcode als identificator),
maar ook voor de samenstelling van het winkelassortiment en mogelijk zelfs de inhoud
van de aanbiedingen (pc,stcode als contextgegeven).

98 Bi i voorbeeld Claries en Omnidati
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HOOFDSTUK 4 - DE MOGELIJKHEDEN VOOR TOETSING

4.1 Inleiding

Beslisregels vormen het juridisch aanknopingspunt In dit hoofdstuk wordt uiteengezet
hoe het proces van opstellen en toepassen van beslisregels juridisch toetsbaar is door
beslisregels als aangrijpingspunt te nemen en de acht procesvragen te beantwoorden. Dit
hoofdstuk gaat in op de volgende stellingen:

4. Om  beflisregels juridiscb te kunnen toetsen, dimen 71 #motiveerd te kunnen worden (paragraaf 4.Z).
5. Gemotiveerde bestim#ls bebben een tiertal ekmenten (paragnaf 42).
6. Door de vier elementen van gonotiveerde besibregels  te combineren met de acbt  roca)vragen, wordt bet
vefameten en anabseren van gegevens kidende tot bet opstellen en toeparsen van beslisngels toetsbaar

(paragraaf4.3).
7. Juridiscbe  norme,ing van  bet  opstellen  en  to*assen  van  bestisregels  fal een procedure  voor toetsing dienen
te bieden (paragraaf 4.4).
8.  De  rege/ing over bet  toedcbt  door bet  College  bmberming pmoonsgegevens  voldoet aan  de  eisen  voor
toetsing en  kan model staan voor een de,Ret#ke  toetsingsprocedure (paragnaf 4.4.33).

4.2 Gemotiveerde beslisregels

Om  beslisngels juridiscb te kunnen  toetsen,  dienen  Ze gemotiveerd te  kunnen  worden.
Gemotiveenie beslisregets bebben een t*rial elementen.

Een beslisregel is, zoals gezegd, een regel waarin een bepulde beslissing (handeling)
verbonden is  aan het al dan niet vervuld zijn van een of meerdere voorwaarden/criteria.
Een beslisregel, en in het verlengde daarvan, het proces van het opstellen en toepassen van
beslisregels is juridisch toetsbaar als de beslisregel ook gemotiveerd kan worden. De
motivering geeft immers aan waarom de beslisregel is zoals die is. lien gemotiveerde
beslisregel bevat tevens de achterliggende gronden en argumenten voor de regel zelf.
Uitgaande van de 'als-dan' redenering, wordt een gemotiveerd beslisregel: 'als
[voorwaarden] dan [beslissing] omdat [motiveringl:
De motivering van een beslisregel ziet zowel op de redenen waarom de combinatie van
voorwaarden is zoals die is, op de redenen waarom die combinatie van voorwaarden tot de
bepaalde beslissing aanleiding geeft, als op de praktische bruikbaarheid van de beslisreget
Bij een gemotiveerde bestisregel vallen er dan ook vier elementen te onderscheiden:

1. de voorwaarden/criteria van de beslisregel;
2. de beslissing in de beslisregel;
3. de motivedng ten aanzien van de voorwaarden/ctitena, en
4. de motivering ten egnzien van de beslissing.

Het toetsen van een beslisregel zal gebaseerd zijn op inzicht in deze vier elementen. De
nadruk zal bij toetsing liggen bij de onderdelen 3 en 4: de motivering van de gehele
beslisregeL Het gaat bij de elementen van een gemotiveerde beslisregel niet
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noodzaketijkerwijs om cumulatieve elementen. Een toepasser van een beslisregel die
testresultaten bezit en aan de hand daarvan aan kan tonen dat de nieuwe regel beduidend
effectiever en efficienter is dan de regel die voorheen werd gebruikt, maar die, mede op
grond van de gebruikte data mining programma's, niet zoveel inzicht kan bieden in de
wijze waarop de cfiteria samenhangen en walrom juist deze set van criteria

doorslaggevend is, kan nog zeer wel een motivering voor (het tog?assen van) de beslisregel
geven. Een toets zal derhalve meer gericht zijn op het geheel dan op ieder onderdeel

afzonderlijk

43 Een methode voor toetsing

Door de vier elementen van gemotiveerde beslisregels te combineren met de acbt *roces)vragen, wordt bet
venfameten en ana seren van gegevens kidende tot bet opstellen en  toepassen van  beslisregets toetsbaar.

Door de acht procesvragen van het opstellen en toepassen van beslisregets te combineren
met de vier elementen van gemotiveerde beslisregels, wordt het analyseren van gegevens
voor het opstellen en toepassen van beslisregels juridisch toetsbaar. De elementen van een
gemotiveerde beslisregel geven immers aan waaruit toetsing van een beslisregel bestaat en
de procesvragen geven zicht op het te toetsen proces. In onderstaand overzicht is
aangegeven hoe de acht procesvragen zich verhouden tot de vier elementen van een
gemotiveerde beslisregeL Daaruit blijkt dat bij beantwoor(ling van de acht procesvragen
inderdaad alle elementen van een gemotiveerde beslisregel aan de orde komen.

De  acbt procuvfm   b#  bet  ops:elkn  en toepasm De vier elementen vangemotiveerde  beslisrgls
van bes gdr

1) Voor welke (bedrijfs)doelen worden 4) De motivering ten aanzien van de beslissing.
gegevens verwerkt?

2) Voor welk dod wordt deze beslisregel 4) De motivering ten aanzien van de beslissing.

opgesteld: waarom is een balisregel nodig,
waarroor is die nodig en wat is het
(verwachte) gebruik?

3) Welke gegevens zijn gebruikt, wat zijn de 3) De motivering ten aanzien van de
selectiemethoden crl ctitaia om gegevens voorwaarden.
wel of niet te gebmiken, wat is de herkomst
van de gegevens en hoe zi in ze bewerkt
(acties en methoden van o.a. schoning en
complementeting, zitten er fouten in, ziin
fouten verbeterd of zijn dcze fouten
aanvaardbaar)P

4) Welke analysetechnieken zijn gebruikt en 3) De motivering ten aanzien van de voorwaarden
waarom is daarvoor gekozen? 4) De motivering ten aanzien van de beslissing.

5) Ziin de uitkomsten van de analyse getest, 3) De motiveiing ten aanzien van de voorwaarden
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hoc zijn ze getest en wat waren de 4) De motivering ten aanzien van de beslissing.
uitkomsten?

6) Hoc luidt dc opgestelde beslisregel en 1) De voorwaarden/criteria
waarover (over welk handelen, gedrag of 2) De beslissing.
over welke eigenschappen van de persoon of      3) De motivering ten aanzien van de
personen) wordt een uitspraak gedaan? Wat voorwaarden.
zijn de gebruiksmogelijkhe(len en - 4) De motivering ten aanzien van de beslissing.
beperkingen van de balisregel en op welke
wiize past de regel binnen de doelen van de
vragen len 22

D Wat zijn de bedrij fsacties of -handelingen 2) De beslissing.
waarvoor of waarbij de beslisregel gebruikt is      4) De motivering ten ganzien van de beslissing.
of zal worden en hoc verhoudt dit gebruik
zich tot de doelen van de vragen 1 crl 2 en
de mogelijkheden en beperkingen van vraag
6P

8) Op welke wijze wordt/is vastgesteld dat 2) De beslissing.
de beslisregel toegepast kan/kon worden op 4) De motivering ten aanzien van de beslissing.
een individucle persoon en op welke wilze
past dit binnen de doelen van de vragen 1 en
2 en de mogelijkheden en beperkingen van
vraag 6?

4.4 Toetsingprocedure, voorwaarden & mogelijkheden

Juridiscbe normering van bet  opstellen en  toepassen van  bestisregels  Kal een procedure  voor toetsing dienen  te
bieden.

4.4.1 Toetsingsprocedure

De beantwoording van de acht procesvragen zal de benodigde informatie (dienen te)
verschaffen om het opstellen en toepassen van beslisregels juridisch te (kunnen) toetsen.
Hetgeen juridisch te toetsen is (de beslisregel), wordt zo verbonden met de methoden en
technieken (de geautomatiseerde middelen) waarmee de beslisregel is opgesteld. Het recht
kan zo betrokken worden op processen van gegevensanalyse zoals koppeling en KDD.

Het recht zal in ieder geval in een procedure voor toetsing dienen te voorzien die plaats
biedt aan bovenstaande methode. Door deze methode te gebruiken kunnen de benodigde
gegevens als het ware 'op tafel komen' en wordt aan de basisvoorwaarde van openheid
voldaan. Zonder een dergelijke openheid is het beargumenteerd kunnen voeren van
betogen immers niet mogelijk
Een juddisch betoog over het opstellen en toepassen van beslisregels zal de beslisregel als
aang,ijpingspunt hebben en zal de acht procesvragen nodig hebben om de informatie te
verkrijgen waarmee het betoog gevoerd kan worden. Bij een juridische toets zullen doe
vragen aan de orde komen:
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1. Is een beslisregel gebruikt, en zo ja: welke?
2. Is de beslisregel deugdelijk en bruikbaar voor de (beoogde) toepassing, en zo ja:

3. Is het toepassen van de beslisregel toegestaan en aanvaardbaar?

De eerste twee vragen hebben een meer procesmatig karakter. Ze zien op het besmgn van

de beslisregel en op de vrng of de beslisregel deugdelijke en bruikbaar is. Bij dit laatste

komen met name de technische aspecten van gebruikte analyseprogrammatuur aan bod.
De derde vraag ziet meer op de inhoudelijk normatieve toets. Daarbij  komt un bod of het
is toegesmgn de beslisregel te gebmiken. Een eerste vraag is dan of het gebruik van de

beslisregel niet expliciet verboden is. Daarna komt de vraag aan de orde of het gebruik van
een weliswaar niet expliciet verboden beslisregel ook aanvaardbaar is. Bij deze
aanvaardbaarheidstoets zullen niet enkel juridische regels aan bod komen„ maar zullen
vooral maatschappelijke, politieke en ethische opvatungen een (doorstaggevende) rol
spelen.

In onderstaand overzicht wordt aangeven welke elementen van gemotiveerde bestisregels
en welke procesvragen van het opstellen en toepassen van beslisregels agn de orde komen
bij de drie vragen van een juridische toetsingsprocedure. Zoals hierboven is aangegeven,

zullen bij de derde vraag, naast de vermelde elementen en procesvragen, nadrukketijk
maatschappelijke, politieke en ethische opvattingen aan bod (dienen te) komen.

De du vragen bij De vier    elementen    van  De acbt pncen,ragen b#bet opstellen en to*assen van
eenjuridiscbe toetsing   zemotiwerde balisngls butirregeb

1) Is cen 1) De voorwaarden/criteria.   6) Hoc luidt de opgestelde beslisregel?
beslisregel 2) De beslissing.
gebruikt, en zo ia:
welke?

2) Is de beslisregel   3) De motivering ten 1) Voor welke (bedti i fs)doelen worden gegevens

deugddijk en aanzien van de verwerke
bruikbaar voor de voorwaarden. 2) Voor welk dod wordt deze beslisregel
(beoogde) 4) De motivering ten opgesteld: waarom is een beslisregel nodig,
toepassing, en zo     aanzien van de beslissing; waarvoor is die nodig en wat is het (verwachte)
ia:                                                  gebruik?

3) Welke gegevens zijn gebruikt, wat zijn de
selectiemethoden en criteria om gegevens wel of
niet te gebruiken, wat is de herkomst van de
gegevens en hoc ziin ze bewerkt (acties en
methoden van o.a. schoning en
complementering, zitten er fouten in, zijn fouten
verbeterd of zijn deze fouten aanviardbaar)?
4) Welke analysetechnieken zijn gebruikt en
waarom is daarvoor gekozen?
5) Zijn de uitkornsten van de analyse getest, hoe
zijn ze getest en wat waren de uitkomsten?
6) Waarover (over welk handelen, gedrag of over
welke eigenschappen van de persoon of
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personen) wordt in de beslisregel ecn uitspraak
gedaan, Wat zijn de gebruiksmogelijkheden en -
beperkingen van de beslisregel en op welke wijze
past de regel binnen de doelen van de vragen 1
en 22

D Wat zijn de bedtijfsacties of-handelingen
waarvoor ofwaarbi j de beslisregel gebruikt is of
zal wor(len en hoe verhoudt dit gebniik zich tot
de doelcn van de vragen l en 2 en de
mogelijkheden en beperkingen van vraag 6?

3) is het toepassen   3) De motivering ten 1) Voor welke (bedlijfs)doelen wordcn gegevens
van de beslisregel ,inzien van dc verwerktP
toegestaan en voorwaarden. 2) Voor welk doel wordt deze beslisregel

aanvaardbaar? 4) De motiveting ten opgesteld: waarom is een balisregel nodig,
„nzien van de beslissing. waarvoor is die nodig en wat is het (verwachte)

gebruik?

3) Welke gegevens zijn gebruikt, wat zijn de
selectiemethoden crl ctiteria om gegevens wel of
niet te gebruiken, wat is de herkomst van de
gegevens en hoe zijn ze bewerkt (actics en
methoden van 0.1 schoning en
complementering, zitten er fouten in, zijn fouten
verbeterd of zijn deze fouten aanvaardbaar)?
6) waarover (over welk handelen, gedrag of over
welke eigenschappen van de persoon of
personen) wordt in de beslisregel een uitspraak
ge,imni Wat zijn de gcbmiksmogetilkheden en -
bepakingen van de beslisregel en op welke wijze
past de regel binnen de doclen van de vragen 1
en 23

D Wat zijn de bedrij fsacties of -handelingen
waarvoor of waarbi j de beslisregel gebruikt is of
zal worden crl hoc verhoudt dit gebruik zich tot
de doclen van de vegen 1 en 2 en de
mogelijkheden en beperkingen van vraag 67
8) Op welke wijze wordt/is vastgesteld dat de
beslisregel toegepast kan/kon worden op ten
individucle persoon en op welke wilze past dit
binnen de doelen van de vragen 1 en 2 en de
mogeli ikheden en beperkingen van vraag 6?

4.4.2 Voorwaarden

Uit het bovenstaand overzicht kunnen de voorwaarden gedistilleerd worden die door de
partijen die bij een juridische toetsing betrokken zijn vervuld dienen te worden. Per
juddische toetsingsvmag worden deze voorwaarden hieronder behandeld.
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4.4.2.1 De beslisregel (*enbaaren tocbgebeim)

Als eerste zal duidelijk dienen te zijn of een beslisregel gebruikt is en welke dat is. In de
praktilk zal het om een samenstelsel van meerdere 'als-(1Rn' redeneringen kunnen gaan. De

toepasser van de beslisregel zal deze meestentiids als bedrijfsgeheim beschouwen, waarvan
openbaarheid de bedrijfsvoeting (ernstig) aan kan tasten. Zo kunnen bedrijven bij

openbaarheid van beslisregels hun concurrentiepositie ernstig aangetast zien.
Overheidsinstanties kunnen door openbaarheid van beslisregels hun opsporingsmethoden
of hun wijze van toezicht pd jsgeven: als bijvoorbeeld belastingplichligen exact zouden
weten welke beslisregels toegepast worden om een aangifte al dan niet op juistheid te gaan

controleren, zou de balisregel daardoor toch veel aan bruikbaarheid verliezen.

Toepassers van beslisregels zullen dan ook niet in alle gevallen geneigd zijn de beslisregels
geheel openbaar te maken. Het zal dus nodig zijn dat in het kader van de toetSing de

gebruikers van beslisregels (ongeclausuleerd) gedwongen kunnen worden om volledig
inzicht te geven in de beslisregels. Daarnaast zal de toetsingSprocedure op zijn beurt
waarborgen dienen te bieden zodat de in het kader van de toetsing 'openbaar' gemaakte
beslisregel buiten die toetsing (toch) 'geheim' blijft

4.4.2.2 Is de beslisregel deugdelijk & bruikbaar (,6nn£r)

Ook bij de toetsing of een beslisregel deugdelijk en bruikbaar is geldt, waarschijnlijk nog in

versterkte mate, dat de gebruikers hun bedtijfsgeheimen geheim wensen te houden. De

toegepaste analysemethoden, gebruikte prognmmatuur en de methoden voor onder
andere schoning en correctie van gegevens, zullen vaak een essentieel deel van het
bedrijfskapitaal vormen. Voor alle informatie die voor de toetS van deugdelijkheid en
bruikbaarheid benodigd is zal wat hierboven over de beslisregels zelf is opgemerkt,
onverkort gelden: een plicht voor de toepassers om de gewenste informatie te verstrekken
gecombineerd met een plicht voor de toetser om deze informatie in ptincipe verder
geheim te houden.
Naast het onderwerp van'openbastheid' zal kennis aanwezig dienen te zijn om het gehele

proces van verzamelen, analyseren en opstellen van beslisregels en de daarbij gebruikte
methoden en technieken te kunnen toetsen. Deze kennis zal, idealiter, een vergelijkbaar
niveau dienen te hebben als dat van de toepasser.

4.4.23 Is het gebruik toegestaan & aanvaardbaar (ke,mir, maatabqpe€ke derussie e

recbter)

Enigszins vooruitlopend op hoofdstuk 5 kan tell aanzien van de derde vraag worden

opgemerkt dat vele verschillende rechtsregels een rol kunnen spelen bij de beoordeling
van het gebruik van een beslisregel. Niet alleen regels over privacy, privacybescherming en
het verwedcen van persoonsgegevens zullen een rol spelen, maar ook anti-
discriminatiewetgeving en, bovenal, de regels die van toepassing zijn binnen de specifieke
relatie waarbinnen beslisregel op individuen worden toegepaSt Daarbij zal het toepassen
van beslisregels van invioed zijn op de wijze waarop individuen in de relaties met de
instanties die beslisregels toepassen en in het maatschappelijk verkeer behandeld worden.
Dit aspect brengt maatschappelijke, politieke en ethische overwegingen als het ware
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1,innen' in de toetsingsprocedure. Ook die overwegingen zullen een plaats dienen te
hebben in de toetsingsprocedure.

Gelet op het feit dat grondrechten (bijvoorbeeld anti-discriminatie en privacy) in zicht
komen, dat de toepassing van beslisregels van invloed is op de contractspositie van de
betrokkenen en dat beslisregels gebruikt kunnen worden bij overheidstoezicht en de
opsporing van strafbare feiten, dient een toetsing - uiteindelijk - te voldoen aan de
vereisten van onafhankelijkheid van de toetsende instant:ie, bindendheid van het oordeel
en dient de toetsing in overeenstemming te zijn met de beginselen van een behoorlijke
procesvoering, zoals hoor- en wederhoor. Kort gezegd zal op enig moment de
bemoeienis, de inschakeling van de rechterlijke macht mogelijk dienen te zijn.99

4.4.3 Mogelijkheden

Er is een drietal mogelijkheden voor juridische toetsing van het opstellen en toepassen van
beslisregels. Als eerste zou een 'interne' toetsing, eventueel resulterend in een verklaring of
certificaat, plaats kunnen vinden. De tweede is een procedure op initiatief van een
betrokkene of belanghebbende. Als laatste kan toetsing geschieden door een
toezichthoudend orgaan.

4.4.3.1 Interne toetSing

Een interne toetsing die eventueel resulteert in een verklaring of certificaat behoeft geen
openbaarheids- of kennisproblemen te ondervinden. Ecn dergelijke toetS kan plaatsvinden
door beoordeling van het gehele proces van het opstellen en toepassen van bestisregels
door externe onderzoekers of door intern personeel. Dit laatste dan eventueel
gecomplementeerd met een externe verklgring. Een dergelijke toetsing is verwant met de
bekende accountantscontrole en -verklpring en met de (EDP) audit van geautomatiseerde
systemen of gegevensverwerkingen. De specifieke privacyaudit is thans in opkomst In de
Regeling periodieke audit GBA100 is een privagaudit van de gemeentelijke
basisadministratie thans verplicht gesteld en worden voorwaarden gesteld aan zowel de
uitvoering als san de uitvoerders van een dergelijke audit In het P,ivag Au t Raamwer,6101
van het'Samenwerkingsverband Audit Aanpak'102 wordt een procedure geschetst voor de
toetsing van de verwerking van persoonsgegevens aan met name de Wet bescherming
persoonsgegevens. Dit raamwerk (met bijlagen) is algemeen van opzet en niet specifiek
toegesneden op bepaalde vormen van gegevensverwerking. Daarnaast is het raamwerk

99 Dit in fcite allcen 21 op grond van artikcl 6 EVRM.
too Regeling periodieke audit GBA, Stat, 2000, nr. 186 (26 september 2000), p. 8 en de Wiiziging regeling
periodieke audit GBA, Stcrt 2000, ar. 186 (26 september 2000), p. 13.
101 Te vinden op <http://www.registratickamer.nl> onder 'publicatics'.
102 Het samenweikingsverband is breed opgczct en bestmt uit mirktpartijen (BDO Accountants & Adviscurs,
BMC, Continuity Planning Associates Deloitte & Touche, EDP Audit pool Ernst & Young Iquip
Informaticg KEMA, KPMG EDP Auditors, Mazars Paardekooper Hoffman, PEcewaterhouseCoopers,
Roccade Public, en Singewald Consultants Group), koepelopnisaties van gebruikers en afnemers
(Consumentenbond, ISACA, Koninkliike NIVRA, NOREA, NOvAA, VNO-NCW, FNV, het ministene van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en het ministerie van Justitie) en het College bcschcrming
persoonsgegevens.



50

grotendeels procedured van aard: het somt in algemene zin uitgebreid de te ondernemen
activiteiten op die verricht dienen te worden in het kader van (procedurele) naleving van
de Wbp. Onoverkomelijke tekorten van een 'interne' toetsingsprocedure zijn het min of
meer kerborgen' karakter en het ontbreken van toetsing door een onafhankelijke rechter.
Door dit 'verborgen' kankter kan sterk betwij feld worden of een dergelijke toetsing
voldoende basis kan bieden of aanleiding kan geven voor een maatschappeliike, politieke
of ethische discussie.

4.4.3.2 Procedure door betrokkene of belanghebbende

Een procedure op initiatiefvan een betrokkene of belanghebbende103 kan plaatsvinden bij
de rechter of bij een (door de branche ingestelde) geschillencommissie.104 Alhoewel een
dergetijk toetsing op het eerste gezicht het meest voor de hand lijkt te liggen, dient men,
gezien de hierboven weergegeven voorwaarden toch geen al te hoge verwachtingen te
hebben van deze mogelijkheid. De spanning tussen 'volledige openbaarheid' en de

'geheimhouding van bedrijfsgeheimen' zal een grote barritre vormen. Daarnaast zullen
betrokkenen of belanghebbenden niet of maar zeer moeiliik kunnen beschikken over de
benodigde kennis om in een toetsingsprocedure tegenspel te bieden aan de toepasser van

de bestisregel. Een ander punt is dat in dergelijke procedures de klagende partij veelal ook
schade en een getroffen belang zal dienen aan te tonen. Vooral deze elementen kunnen
voor een groot probleem zorgen. Dit argument is met name van behng omdat een
dergelijke procedure meer thuis hoort in het domein waar als uitgangspunt het niet-
onrechtmatig handelen wordt gehanteerd (zie ook paragraaf 5.4). Dit terWijl de toetsing
van het opstellen en toepassen van beslisregels in verband met het grondrechtenrakende
karalcter plaatsvindt in het domein waar rechtmatig handelen de norm is. Ook voor het
initiEren of voeren van maatschappelijke, politieke of ethische discussie lijkt rechtertijke
toetsing of toetSing door een geschillencommissie niet de meest ggngewezen procedure.
Een meer praktisch argument is dat er in Nederland bepaald geen traditie bestaat van
(scha(ie)procedures over privacyschending.105 Voor wat toetsing door geschillen-
commissies betreft, kunnen de vereisten van onafhanketijkheid, een bindend oordeel en
een behoodijke procesvoering een obstakel zijn. Al met at zal toetsing in een procedure op
initiatief van een betrokkene of belanghebbende naar stellige verwachting maar tot weinig
'echte' toetsing leiden.

4.43.3 Toetsing door toezichthouder

Toetsing door een toezichthoudend org:tan lijkt (wei) de mogelijkheden te bieden om aan
de voorwaarden voor toetsing te voldoen. Ter onderbouwing en als voorbeeld hiervan
wordt in Bijlage I uitvoerig en vrij technisch-jUIidisch ingegaan op de vragg of en in

103 Inclusief procedures op initiatief van belangengroeperingen.
104 Andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals het inschakelen van scheidsrechters (mediators)
of ad-hoc geschillencommissies sch,ar ik hier onder de geschillenoplossing door geschillencommissies.  Ook het
onderzoek door cen organisatie of belangenvereniging (biivoorbeeld dc Consumentenbond)  naar aanlciding van
klachten worden tot deze categotic gcrekend.
105 Loct van Wiik, 'Art 49 WBP: van risico- naar schuldaansprakelijkheid en de gevolgen voor geregistreerden;
Pawg  e I,#on/*  1999, nr.  6,  pp.  250-255.
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hoeverre toezicht door het College bescherming persoonsgegevens  (Cbp of het College)
agn de voorwaarden voor toetsing van met behulp van geautomatiseerde middelen
opgestelde beslisregels voldoet Daaruit komt naar voor dat de regeling van dit toezicht
inderdaad aan de vereisten voor toetsing voldoet.106 Bijlage I betreft de achtste stelling.

De  regeling over bet  toe*bt door bet  College  bescberming persoonsgegevens votdoet aan  de  eisen  voor
toetsingen kan model staan voor een dqe ke toetsingsprocedure.

Natuurlijk zijn er ook andere instanties die, al dan niet nggr ginleiding van een verzoek van
een betrokkene, toezicht kunnen uitoefenen en het opstellen en toepassen van beslisregels
kunnen toetsen. In het bijzonder valt daarbij te denken aan de Nationale Ombudsman en
san de Commissie gelijke behandeling. De aandacht gaat hier echter uit naar het toezicht
door het College bescherming persoonsgegevens. Dit toezicht bestrijkt meer situaties dan
toezicht door de Nationale Ombudsman of de Commissie gelijke behandeling. De
bevoegdheden van de Nationale Ombudsman zijn immers beperkt tot bepaald
overheidshandelen en die van de CommiRsie gelijke behandeling zijn beperkt tot vormen
van directe of indirecte discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke
stast
Naast toezicht door het Cbp valt ook te denken aan toezicht door een privacyfunctionaris
als bedoeld in aftikel 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens.107 Deze vorm Iran
zelf te kiezent08 toezicht biedt, zeker als de functionaris voorzien zou worden van
voldoende middelen en bevoegdheden en eventueel in combinatie met een gedragscode
als bedoeld in artikel 25 Wbp op brancheniveau zou worden aangesteld, een goede
mogelijkheid om het toezicht op het opstellen en toepassen van beslisregels middels
zelfregulering vorm te geven. 109

De uitwerking in bijlage I van het toezicht en de toetsing door het Cbp betekent dan ook
geenszins dat de toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels aan het Cbp
voorbehouden zou moeten zijn.110 Ook andere vormen van toezicht en toetsing, in het
bijzonder de hierboven vermelde privacyfunctionatis op brancheniveag kunnen hun

106 Dat de regeling in de Wbp aan de vereisten voor toetsing voldoet, wil natuurlijk nog niet zeggen dat de hier
beschreven gewenste toetsing ook inderdaad zo plaats zal (gaan) vinden. Dat hangt uiteraird ook en vooral af
van de wiize waarop het Cbp invulling zat (gaan) geven aan de toczichthoudende bevoegdheden.
107 Wet van 6 iuli 2000, houdende regels in=ke de bescherming van persoonsgegevens (Wet bcschenning
persoonsgegevens), Stb. 2000,301
108 Het aanstellen van cen ptivacyfunctionatis is immers nict verplicht
109 Tiidens de prirmentaire behandeling van de Wbp is het met name de werkgeversorggnis=tie VNO-NCW, in
combinatie met de Consumentenbond, geweest die zich sterk gemaakt heeft voor zelfreguledng en het in eigen
hand houden van het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Wbp. Zie hiervoor de site van her
VNO-NCW op <http://www.vno-ncw.nl/privacy> en in het biizonder dc Consumenten-privacyregeling uit
1998 op <http://www.vno-ncw/primcy/cpr.hun>.
110 De ving is immers  nict zozeer welk orgaan toezicht dient te houden of dient te toctsen, maar of cr (reeds)een procedure is die alle benodigde elementen voof tocking bezit Vanuit cen juddisch paspectief zijn er
ovengens geen argumenten waarom het noodzakelijk zou ziin dat er m68 dan Un vorm van toetsing bestut die
aan alle voorwaarden voldoet Om die reden is de constatering dat er in ieder geval 66n vorm van toetsing is die
gan de voorwaarden voldoet, tocreikend.
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waarde bewijzen. Hoe meer van de in paragraaf 4.4.2 genoemde elementen deze andere

vormen van toezicht bezitten, hoe geschikter ze zijn (of worden) om het opstellen en
toepassen van beslisregels te toetsen.
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HOOFDSTUK 5 - ONDERSCHEID, PRIVACY & INHOUDELUKE
TOETSING

5.1 Inleiding

In een juridische toetsingsprocedure zullen, zoals gezegd, drie vragen aan bod komen:

1. Is een beslisregel gebruikt, en zo ja: welkeP
2. Is de beslisregel deugdelijk en bruikbaar voor de (beoogde) toepassing  en zo ja:
3. Is het toepassen van de beslisregel toegestaan en aanvaardbaar?

Het tot dusver ontwikkelde toetsingskader betreft in hoofdzaak de eerste twee vragen. In
dit hoofdstuk zal de nadruk liggen op de juridische regels en de maatschappelijke, politieke
en ethische opvattingen die in het bijzonder bij de derde vraag aan bod komen. De meer
algemene stellingen  over deze inhoudelijk-normatieve toetsing  zijn de stellingen  9  en  10.

Stelling  11  gaat in op een inhoudelijke toetsing.

9. Een  inboudeuik oordeet over bet opstellen en  toeparsen  van gemotivee,de beslisregels  kan  stecbts gegeven
worden ats beden Nordt voor welk doel een beslisreget wordt toe#past. Het gaat dan ene #ds om controle
van individuen en bet voorspelten van menset#k bandeten, ander #ds gaat bet om doekinden die
gekaraktemeerd  kunnen worden als  insluiting ofuitsluiting van  Quepen)  mensen  (pangsaaf 52).
10. Een inboudel#k oordeel over bet opstellen en togassen van gemotiveerde beslisregels fat 4cb
concentreren  op  de  vraag of er at  dan  niet  sprake  is  van  #recbtvaardigd  of ongerecbtvaardigd  onderscbeil
Infonnationete privag  en privagbescberming vervulten  daarb#  een  centrate  rot  (paragsaaf 5.3).
11.   De   materiEk   nonnen   van   de  Wet  bescberming  persoonlgegevens   Win,   in   boofdrfaak   door   bet   open

karakter van de  normen, maar ten dete toereikend om bet opstellen en toepassm van gemotiveerde
bestisngels inboudegik te (kunnen) beooniek,1(pMagraxf 5.4).

5.2 Handelingen

Een inboudeRik oordeet over bet opstellen en toepassm van gemotiveerde beslisregets kan stecbts gegeten
worden  als  be im wordt voor welk doet een  beslisregel wonit togpast. Hetgaat dan eneR#ds  om controk
van individuen en bet voompetten van menset#k bandeten, ande #ds gaat bet om doekinden die
gekarakteriseerd  kunnen  warden  als instuiting of uitsluiting van  (groepen)  mensen.

Om het opstellen en toepassen van beslisregels te kunnen toetsen dient mede gekeken te
worden naar de verschillende doeleinden en handelingen waarvoor ze worden gebruikt 111
Het gaat bij deze handelingen enerzijds om controle op en het voorspellen van individuen
en menselijk handelen. Anderzijds gaat het om in- of uitsluiting. Deze onderscheidingen
kunnen een belangtijke rol spelen bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid. Zo heeft
het insluiten van individuen een positievere klank dan het uitsluiten.112 Insluiten doe je

m Zie voor ecrdere (voodopige) versie: E. Schreuders, & R.W. van Kralingen, 'Klantenkaarten, chipards en
data-mining; cen Outidische) verkenning',im RW. van Knlingen, AM.B. Lips & J.EJ. Plins (red.), De kamlys op
t44 Ees:*1*mningms dejwi6cbe m butwwok#m* aspeden wn cb0,wnh, 1998, Den Haag, SDU, pp. 106-109.
m Tenzii  men  natuurliik met politie  of het gcvangeniswezen in aanraking komt Dan  lintrt 'insluiten' cen stuk
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immers bij aanbiedingen voor producten. Uitsluiten vindt plaats bij de weigering van een
aanvrng voor bijvoorbeeld een verzekering of lening. In het geval van controle zal er
eerder een (specifieke) bevoegdheid dienen te ziin om daarvoor gegevens te verzamelen en
beslisregels op te stellen, dan bij het voorspellen het geval zal zija

5.2.1 Controle & voorspellen

Een beslisregel kan, zoals gezegd, een aantal categorieEn van handelingen faciliteren. Het
gaa# naast in- en uitsluiting, om controle en voorspellen.
Bij controle worden beslisregels ingezet om te bezien of gedragingen uit het verleden
mogelijk niet toegesmgn zijn. Controle betreft per definitie imrners transacties,
handelingen, die reeds plaatsgevonden hebben. Zo kunnen beslisregels gebruikt worden
om te bezien of een schadeclaim of belasungaangifte, gelet op de kenmerken van de claim
en clgirner, respectievelijk de aangifte en belastingplichtige, mogelijk frauduleus is. Ook
kan door analyse van bet2]ingen en het opstellen van beslisregets over betalingen
(betalingspatronen) in,icht verkregen worden in het feit of er wellicht sprake is van een
niet-geautoriseerde betating (gestolen creditcard) of dat er wellicht sprake is van het
witwassen van 'criminele' gelden.
Daarnaast kunnen beslisregels gebruikt worden om toekomstig handelen te voorspellen.
Welke groep van potentiEle klanten zal de meeste respons geven op een mgiling? Bij welke
groep van kignten is er een verhoogde kgns dat niet betaald zal worden? Welke personen
zullen in de toekomst waarschijnlijk een bepaalde ziekte krijgen of bij wie zal een latente
aandoening zich ook werketijk openbarenP Welke kinderen lopen een verhoogd risico om
later 'comineel' te worden? Wat is de kans op recidive voor verschillende groepen
veroordeeldenP
Naast het gebruik van beslisregels ter controle of voor voorspelling, heeft het opstellen en
het gebruiken van beslisregels altijd het element van beschrijving. Door anglyse en het op
grond dagrvan opstellen van 'als-dan' regels, wordt de g nnlyseerde werkelijkheid ook
beschreven. In deze zin worden beslisregels inderdaad labels of etiketten. Ik ga er vanuit,
dat het toepassen van beslisregels in relaties met individuen in alle gevallen tot een vorm
van controle of voorspelling valt te herleiden. Zo hebben beslisregels Om te bepalen wie
het meest voor een donororgaan in ngnmerking komt een voorspellen karakter.
beoordeeld wordt daarbij immers ook bij welke patient het donororgaan het 'het beste' zal
doen.

5.2.2 Insluiting & uitsluiting

Naast een onderscheid in controleren en voorspellen, kunnen de handelingen waarbij
beslisregets ten 9,nzien van personen worden ingezet ook gekenschetst worden als
processen van insluidng en uitsluiting. Deze begrippen roepen direct associaties op met
het maken van onderscheid en het juridische bekende en geregelde verschijnsel van
discrinlinatie.113

minder positief.
t13 Zie ook het Rapport van de Cie. Grondrechten in het digitale tijdperk, p.  128.
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Van insluiting kan gesproken worden als het opstellen en toepassen van de beslisregel is

ingegeven door en in hoofdzaak gericht is op het vinden van individuen of groepen van
mensen ten aanzien van wie men juist wel wil handelen: het zoeken naar de 'goede'
doelgroep. Bij uitsluiting is het handelen ingegeven door en gericht op het vinden van
individuen en groepen met wie men juist geen relatie wit of ten aanzien van wie men een
handeling juist niet wit verrichtem het zoeken naar de 'foute' doelgroep.
Scherp zijn in- en uitsluiting niet van elkaar te onderscheiden, insluiting van de ene groep
personen leidt automatisch tot uitsluiting van de indere groep. Centrale vmag bi i in- of
uitsluiting is of het onderscheid gerechtvaardigd is of niet

53 Onderscheid & informationele privacy

Een inhoudelijk oordeel over het opstellen en toepassen van gemotiveerde beslisregels zal

zich concentreren op de vrng of er al dan niet sprake is van gerechtvaardigd of
ongerechtvaardigd onderscheid. Informationele privacy en privacybescherming vervullen
daarbij een centrale rol.

53.1 Onderscheid

Het toepassen van beslisregels op individuen zal altijd leiden tot onderscheid. Een
beslisregel zal immers wel of niet van toepassing zijn op een individu. In die zin zullen er
tenminste twee groepen zijn: de personen die wel en de personen die niet 'binnen' de
bestisregel vallen.
Een, zo niet het belangtijkste, punt bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het
toepassen van beslisregels zal dan ook zijn of het onderscheid dat door de beslisregel
wordt gemaakt aanvaardbaar is. Anders gezegd: is er sprake van gerechtvaardigd of van
ongerechtvaardigd onderscheici

Ongerechtvaardigd onderscheid wordt gebruikt om het begrip 'discriminatie' te
omschrijven. Bij discriminatie in juridische zin moet dit onderscheid betrekking hebben op
persoonskenmerken die een wezenlijk onderdeel uitmaken van iemands identiteit en niet
op een handelen of nalaten. Door deze toevoeging kan het 'ongerechtvaardigd
onderscheid' bij het toepassen van beslisregels niet gelijkgesteld worden aan discriminatie
in juridische zin, welke afhgnkelijk is van wat danrover in de Algemene wet gelijke
behandeling (Awgb) is bepaald. De in de Awgb genoemde criteria op grond waarvan
discriminatie niet is toegestaan zijm godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gedchtheid, en burgedijke stnat Het
maken van direct onderscheid is op grond van de Awgb On het geheeD niet toegestaan.
Het maken van indirect onderscheid is in ptincipe ook niet toegestaan, maar als er sprake
is van een objectieve rechtvaardigingsgrond is indirecte discriminatie geen 'verboden'
discriminatie meer. 84 directe discriminatie vindt het onderscheid plaats op grond van het
verboden criterium. Van indirecte discaminatie is sprake als het onderscheid weliswaar
plgatsvindt op grond van een ander (neutraal) criterium, maar wet direct onderscheid tot
gevolg heeft Bij indirecte discriminatie vloeit het onderscheid dus niet rechtstreeks uit het
verboden element voort, maar is onderscheid op grond van een dergelijk verboden
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onderscheid wel het gevolg.114 Als bij een beslisregel het onderscheid mede op grond van

de elementen uit de Awgb is gebaseerd, zal de vraag dus zijn of dit direct of indirect
onderscheid betreft In het geval van direct onderscheid is het resultaat van het toepassen
van de beslisregel niet toegestaan. In het geval van indirect onderscheid zal het de vrang

zijn of een objectieve rechtvaardigingrond aanwezig is.
 luddische' discriminatie heeft dus een minder ruime omvang dan ongerechtvaardigd
onderscheid bij de toepassing beslisregets. Bij het toepassen van beslisregels kan immers
zeer wel een onderscheid gemaakt worden dat geen betrekking heeft op
persoonskenmerken of dat geen betrekking heeft op persoonskenmerken die een
wezenlijk onderdeel uitmaken van iemands identiteit Het is duidelijk dat het maken van
onderscheid bij de toepassing van beslisregels op vele en vaak ook andere gegevens
gebaseerd zal zijn dan de hiervoor genoemde criteria van de Awgb. Uuridische'
discriminatie is hier dan ook niet het uitgangspunt bij de inhoudelijke toes. De oorsprong
en betekenis van discriminatie, in het bijzonder op grond van ras of nationaliteit, bij het
behandelen van kignten is reeds uitvoenng en omvattend beschreven door Rodriguez.115

Bij ongerechtvaardigd onderscheid wordt veelal gedacht aan het in gelijke gevallen (toch)
ongelijk behandelen van individuen. Hierbij eat het dan om willekeur. Ook willekeur zal
bij een inhoudelijk toets van het toepassen van beslisregels echter niet het enkele

uitgangspunt zijn. Immers, het punt van discussie zal vaak niet zijn of gelijke gevallen
ongelijk behandeld warden, maar juist of het als ongelijke gevallen beschouwen al dan niet
terecht is. Anders gezegd: de vmag zal vooral zijn of het verdelen in verschillende

'gevallen' (groepen) al dan niet aanvaardbaar is. In die zin is ongerechtvaardigd
onderscheid op te vatten als een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen

personen, waardoor deze personen worden benadeeld in een door het recht beschermd

belang. Voor wat deze door het recht besche1de belangen betreft zal, naast het recht om
niet gedisctimineerd te worden, het recht op (informationele) privacy leidend zijn.
Informationele privacy betreft immers, zoals hieronder aan de orde komt, de wijze waarop
individuen op basis van gegevens in het maatschappelijk verkeer behandeld worden.

Een inhoudelijke toets van het toepassen van beslisregels (en het daaraan voorafgaande

opstellen) zal met name zien op de vraag of het onderscheiden, het verdelen in
verschillende groepen, al dan niet aanvaardbaar is. Uiteraard zullen discriminatie en
willekeur daarbij toetsstenen zijn, maar met name wetgeving over het verwerken van
persoonsgegevens zal van belang zijn. In die wetgeving wordt immers aangegeven op
welke wijze gegevens wel of niet mogen worden verwerkt

53.2 Informationele privacy & privacybescherming in het juridisch domein

Het leerstuk van privacy en pdvacybescherming is een centraal onderdeel voor een
inhoudelijke toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels. Door het toepassen
van bestisregels worden individuen op basis van gegevens op een bepaalde wijzen

'14 Art  1  Awgb,  Zie ook P.R.  Rodrigues, Anden nietrl Disaimiaade naar ms en natbna£tu b# cus#imententranfactus,
1997, Lelystad, Koninkli ike Vermande (diss. Utrecht), in het bijzonder p. 14 en p. 44.
115 PA Rodrigues, Anden =6137 Disaimisade naar ms en nationab'kit b# miwitmententraiuadiu, 1997, Lelystad,
Koninkliike Vermande (diss. Utrecht). Zie specifiek in verband met profielen pgragraaf 5.6 (pp. 147-158).
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tegemoetgetreden en behandeld. Dat raakt, zoals hieronder zal worden beschreven, aan de
kern van privacy.
Bij privacy kunnen verschillende onderdelen onderscheiden worden: de ruimtelijke privacy
waartoe het huisrecht behoort, de lichamelijke privacy waartoe de integriteit van lichaam
en geest behoort, de relationele privacy op grond waarvan niet alleen verschillende vormen
van communicatie, maar bijvoorbeeld ook het familieleven wordt beschermd en, als
lastste, de informationele privacy: het recht op bescherming personen in verband met de
informatie die over hen bekend is en ten aanzien van hen wordt toegepast

Bij aandacht voor juridische normen over en ter bescherming van privacy verkleint het
blikveld zich, vaak nogal impliciet, tot regets die de omgang met persoonsgegevens tot
onderwerp hebben. Zoals uit bovenstaande al blijkt, zijn privacyregels over het verwerken
van persoonsgegevens maar een onderded van de reguleting van privacy en
privacybescherming. Privacyregels zijn ook de regels ten aanzien van bijvoorbeeld het
huisrecht,116 over de lichamelijke integriteit,117 en regels ten aanzien van communicatie.118

Ook hier is er sprake van blikveldverkleining tot het domein van de informationele
privacy. Een domein dat overigens betrekking heeft op privacyaspecten die te maken
hebben met de informatie over personen en niet enkel beperkt is tot het verwerken van
persoonsgegevens alleen. Het gaat in dit domein om alle gegevens die in de context waarin
ze gebruikt worden van invloed zijn op de mggtschappelijke positie van het individu die op
grond van deze informatie op een bepaalde wijze behandeld wordt Dit domein is daarom,
zoals gezegi dus niet pers6 beperkt tot het verwerken van persoonsgegevens.

(Informationele) privacy als grondrecht wordt (voor Nederlan* in juridische zin
beschermd in de artikel 10, eerste lid, en de artikelen 11 tot en met 13 van de Grondwet,
in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM)119 en in artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).120
Daarnaast heeft informationele privacy juridische erkenning en uitwerking gekregen in
regels ter bescherming van persoonsgegevens. In zowel de OES0121 privacyrichtlijnen,122
het Databeschermingsverdrag van 1981 van de Raad van Europa (RvE),123 in de EG-
Privacyrichtlijnen,124 en in artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet gaat het om de

116 Bijvoorbeeld het verbod op binnen*den en huiszoeking en de specifieke vereisten wanneer binnentreden of
huiszoeking ziin toegestagn en bepalingen over lokaal- en huisvredebreuk
117 Biivoorbeeld anti-martelbepalingen, regels over genecskundige behandelingen, dc strafbaarstelling van
mishandeling crl van hinderliik volgen.
1,8 Biivoorbeeld regels over het bdef-, telegraaf- en telefoongeheim en regels ten aanzien van monitoring van
bilvoorbeeld e-mail en surfgedng op internet
119Trb. 1951,154 en 1990, 156.
120 Stb. 1978,177.
121 Organisatic voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
122 OECD recommendation concerning and guidelines governing the protection of privacy and transborder
flows of personal data October 1,1980.
123 Convention For the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data
Council of Europe, European Treaty Scties No.  108.
124 Richdiin 95/46/EG van het Europees Pariement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuudiike personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
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bescherming van persoonsgegevens.125 Het gaat hierbij om dataprotectie regels. Dat de
bescherming van privacy (priv6-leven) en de beschernling van persoonsgegevens twee
zelfstandige onderdelen ziin, komt ook naar voor uit het Ontwerp Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie, waar beide een eigen vermelding hebben.126

53.2.1 Een omschrijving van informationele privacy voor juridisch gebruik

Het begrip privacy is niet alomvattend en uitputten d in al zijn onderdelen te definieren.
Dit is overigens minder problematisch dm op het eerste gezicht wellicht lijkt Dat een
begrip niet volledig te definiEren is, betekent immers nog niet, of wellicht juist niet, dat het
in het recht en de dagelijkse praktijk niet bruikbaar zou zijn.127 De sterk casus-gerichte

jurisprudentie van het Europese Hof in Straatsburg over artikel 8 EVRM getuigt
daarvan.128 Het begrip 'privacy' is, anders gezegd, dan ook meer een concept dan dat het
een afgebakend en uitgedefinieerd begrip is. In die zin is het begrip 'privacy' bijvoorbeeld
vergelijkbaar met het begnp 'tafel'. Ook een 'tafel' is niet uitputtend te definiEren; Een
tafel kan vier, drie, Mee, 6* maar ook geen poten hebben Ook een bierkrat, een stoel of
een autodak kunnen een tafel zijn. Dit neemt echter niet weg, dat het in het leven van
alledag bepaald niet problematisch om een 'tafel' als tafel te dui(len. Het is immers
duidelijk wat de functie van een tafel is en wanneer een bepaald voorwerp die functie
vervult Zo is het in het leven van alledag voor het individu vaak (ook) volstrekt duidelijk
wanneer zijn of haar pdvacy wordt aangetast Privacy kan dan ook gezien worden als iets

waar geen in alle opzichten volledige definitie van gegeven kan worden, maar waarvan
vaak zeer goed valt aan te voelen wanneer het in een bepaalde situatie wordt aangetast

Kennelijk is er een vaag en algemeen inzicht in de betekenis van privacy, waardoor we in
concrete gevallen aangeven of privacy in het geding is. Nu is een dergelijke vaak zeer
persoonlijke duiding van privacy niet voldoende om de bescherming van privacy in
juddische zin op te kunnen funderen. Daarvoor dient een meer geobjectiveerde
omschtijving voor handen te zijn. Om toch zicht te kiijgen op deze meer geobjectiveerde
duiding wordt het begrip hieronder kort vanuit twee verschillende invalshoeken onder de

vdje verkeer van die gegevens, Pb EG, nr. L 281/31-50 (de algemene EC;-Ptivacyrichdijn) en Richdiin
97/66/EG van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicaticsector (de Telecom EG-Privacytichtliin)
125 De num van dc nicuwe wet, de Wet bescherming persoonsgegevens is in dit opzichte dan ook een iuistere
dan die van de Wet persoonsregistraties.
126 Het ontwerp (oktober 2000) is te vinden op <http://www.consilium.eaint> of op
<http://www.consilium.eu.int/df/docs/nl/ChnteNLpdf>De bescherming van priv6-leven is vervat in artikel
8. Artikel 9 regclt de beschemling van persoonsgegevens
127 Dat een begcip nict uitputtend gedefinieerd is heeft (vaak) zelfs voordeleri Nieuwe ontwikkelingen of
verschuivingen in maatschappelijke,  politieke of ethische opvattingen kunnen dan in het rechteen plaats ktijgen
zonder dat de gesloten omschEiving behoeft te worden opengebroken en aangepast Zo is als men de
communicatic russell individucn juridisch wil beschermen 'vertrouwelijkc communicatic' cen bn ikbaarder crl
untrekkeliiker beglip dan een opsomrning zoals 'btief, telefoon en telegraaf.
128 Zie Wivoorbeeld de zaak Gaskin van 7 iuli 1989 (Series 4 VoL 160) waar het Hof in overwe0ng 37 expliciet
opmerkt The Court agrees with the Commission. The records contained in the file undoubtedly do relate to
Mr  Gaskin's  "private and family life" in  such a  way that the question of his access thereto falls within the ambit
of Artide 8 (art  8). This finding is reached without expressing any opinion on whether general rights of access
to personal data and information may be derived from Artide  8 pan 1  (att 8-1) of the Convention. The Court
is not called upon to decide in abstracto on questions ofgeneral principle in this field but rather has to deal with
the  concrete case of Mr Ggskin's application'.
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loep genomen. Het pat om een meer theoretische beschrijving'29 en om een beschrijving
gebaseerd op empitisch onderzoek.

Hieronder wordt (echter) niet nggr'de' omschrijving of 'de' betekenis van privacy gezocht,
maar wordt enkel een beeld geschetst van de geaccepteerde opvattingen over privacy die
in een juridische bescherming van privacy onderdak zouden moeten of kunnen vinden.
Als een begrip niet volledig te omschrijven is, zodat altijd de kans bestggn dat nieuwe
aspecten of invalshoeken zullen ontstaan* dient het recht, als dit een dergelijk begtip
bescherming moet bieden, zich van een te strikte definitie van het begrip te onthouden.
Het recht dient zich te beperken tot het creEren van de mogelijkheid dat de verschillende
opvattingen of omschrijvingen alle een plaats binnen het recht kunnen vinden. In deze zin
zijn omschrijvingen zoals het recht op bescherming van het 'prive4even' of van 'de
persoonlijke levenssfeer' neutraler en derhalve te verkiezen boven omschrijvingen als het
recht op 'informationele zelfbeschikking' of het recht op 'anonimiteit'. Beide laatste

omschrijvingen neigen sterk naar 66n van de meerdere opvattingen over privacy en
zouden tot gevolg kunnen hebben dat de genoemde specifieke opvatting onbedoeld de
overhand krijgt op de andere.

5.3.2.1.1 Theoretische invalshoek

Bij de meer theoretische en abstracte invalshoek gaat het om verschillende elkaar
overigens meer aanvullende dan concurrerende visies op privacy. Ze zijn te verdelen in
visies vanuit het perspectief van het (bedreigde) individu en een visie meer gericht op de
functie van privacy in relaties.

Bij omschrijving van het begrip privacy wordt vaak verwezen naar noties zoals bet rpcbt om
met m# gelaten te wor*n. Deze benadering plaatst privacy in de categorie van de
afweerrechten. Het waren Warren en Brandeis130 die privacy ruim een eeuw geleden op
deze wijze op de kaart hebben geplaatst. Het is een benadering die verwantschap vertoont
met de klassieke grondrechten: vrijheidsrechten van de burger tegen de overheid.

De van recenter datum afkomstige benadering om piivacy te duiden als bet nabt om efte
bepaten wat er met  de  toegang tot, en  met  #n persoons#gewns gebeurt is meer actief,het is meer een
actie-recht. De persoon zelf is degene die zijn eigen vrije ruimte bewaakt en behoudt
Deze benadering, ontstaan in de jaren '60 en waarvan Westin131 de grondlegger genoemd
kan worden, roept de gedachte op van de sociale grondrechten: de aanspraken op een
maatschappelijk en cultureel volwaardig leven. Zo is in Duitsland in de periode 1969 tot

129 Zie Ook: Eric Schreuders, 'Waarden en regels; Over ptivacy en de Wet bescherming persoonsgegevens;
Pn:wg e I,0mane,  1998, nr.  1, pp. 22-25. Overigens werd in dit artikel nog wel uitgegaan van 'goede' en
'minder goede' omschrijvingen van het begrip privacy. Een rangordc tussen de verschillende visies wordt hier
mdrukkelijk niet (meer) aangebracht
130 SD. Waren en L.D. Brandeis, The right to primcf, Hanwni .L.:ov Retiew, 1980, no.5, p. 195. Zi i spraken  in
navolging van Judge Cooley over   'the right to be let alone'.
131 A.F. Westin, P,ivag andFnedom, New York, 1967, p. 7.
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1983 het op de Federale Grondwet gebaseerde recht op informationele zelfbeschikking tot
ontwikkeling gekomen.132

De visies vanuit individu zien meer op de (afzondedijke) positie van actoren. In de
privacyvisie van Johnson ligt de nadruk meer op de relatie tussen de betrokken actoren.

De rol of functie die privacy speelt in het maatschappelijk verkeer ligt in deze relatie-

geri€hte  visit  in  de  bmberming van  bepaalde  aspeden  van  individuen  tegen  de  (positieve  ofnegatieve)

embiatiew oonkkn van andenn. Een precieze afbakening wordt daarbij keer op keer bepaald
door uiteenlopende factoren zoals bijvoorbeeld maatschappelijke omstandigheden of
ontwikkelingen in techniek en technologie.133 De relatie-gerichte benadering stelt voorop
dat de betekeniR en inhoud van privacy dynamisch is en afhankelijk is van de
omstandigheden Volledig vaststaande kaders, begtippen of definities passen daar niet bij.
Wat vandaag nog onaanvaardbaar is, kan morgen bij een weliswaar gelijkblijvend juridisch
toetsingskader maar gewijzigde maatschappelijk omstandigheden wel degelijk tot de
mogelijkheden behoren, of andersom. Het relatie-gerichte perspectief op privacy plaatst
door zijn nadruk op de context de relatie van het individu met anderen wat meer centraal
dan de visies die in het bijzonder gericht zijn op het perspectief van het individu. In een
informatiemaatschappij zal de behoefte van individuen om uniek te (mogen) zijn en niet

(steeds) behandeld te worden als een persoon wiens ge(leg 21 bekend of voorspeld is
toenemen. Het gebruik beslisregels die gebaseerd zijn op gegevens over groepen
individuen leidt er toe dat individuen in toenemende mate behandeld worden op grond
van de waarschijnlijkheid dat ze een bepaald 'type' klant of verzekerde zijn in plaats van
dat ze beoordeeld worden op grond van eigen karakteristieken: het virtuele evenbeeld
komt meer en meer in de plaats van de digitale dubbelganger.

53.2.1.2 Empirische invalshoek

Er is de afgelopen decennia in Nederland,34 een aantal onderzoeken uitgevoerd naar

privacy, de praktische uitvoering en uitvoerbaarheid van privacywetgeving en de
opvattingen van individuen over privacy en privacybedreigingen. Op 66n uitzondering na
echter, betreffen deze onderzoeken niet de waarden, normen en overtuigingen die
individuen aan privacy toekennen en op grond waarvan 4 hun privacy in bepaalde

132  Zie T.  Koopmins, 'Privacy and the dilemma's of human rights' protection; in:  P.  Ippel, c.a.  Pn':wg d***4
Den Haag, SDU, 1995, pp. 45-46.
133 Johnson spreekt er in dit verband over dat privacy 'socially or culturally gedefinieerd is en van context tot
context verschilt en derhalve dyn=misch is. ZieJ.L Johnson.Privacy and the Judgements of others; Tb,Jountal
ef Vake Inquig, 1989, p. 157. Zie ook: A.H. Vedder, Privacy en woorden die tekort schieten'. in: Nouwt. S. en
W. Vocimans (red), P,ivwg is beti»,matie%*elk, SDU, Den Haag, 1996, p. 21
m Omdat de precieze 26kening en betekenis van privacy  keer op keer bepdd door uiteenlopende factoren
zods bij voorbeeld maatsduppelijke omstandigheden bepuld wor® beperk ik mii tot de Ned-1..,1.e situatie
met de cigen Nederlandse maatschappeliike opvattingen. Onderzo in en uit andere landen zouden licht een
'verkeerd' beeld van de maatschappeliike opvattingen over individui  geven. Dit nog geheel los van het
feit dat ook internationaal bezien, ik geen onderzocken heb lainn  die Zo expliciet ingaan op de
waarden, nonnen en overtuigingen die achter het begdp ptivacy liggen. 13:,onderzocken betreffen de vrng of
personen een bepaaki verschi insel gldan nict als cen pfivacyissue of een ptivacygevaar beschouwen en in fcite
niet wat zii  zelf onder privacy verstran.
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situaties al dan niet belangrijk of geschonden vinden.135 Het onderzoek Piivagbekdng van
bmgm in & inBMan emaamb#p#136 is in feite het enige Nededandse onderzoek dat de vraag
naar de waarden, noimen en opvattingen achter privacy centraal stelt De waarden die
volgens dit onderzoek achter opvattingen over privacy schuilgaan zijn:137 zelfstandigheid,
bewegingsvrijheid, gelijkheid, vrij blijven van stigmati-sering,138 ongestoord leven,
eigenwaarde, vrij blijven van manipulatie,139 integriteit en autonomie.140

De waarde zelfstandigheid ziet op  het zelf kunnen besluiten, verantwoordelijkheid kunnen
nemen en de mogelijkheid om gegevens voor zich te houden. Bewegingsvrijheid betreft
het doen en laten wat ie witt anoniem kunnen zijn, en niet gecontroleerd worden.
Gelijkheid speelt bij situaties waarin mensen op basis van ongelijke of beperkte gronden
geselecteerd worden. Vrij blijven van stigmatisering betekent geen etiket opgeplakt krijgen
en niet onderworpen worden aan oordelen, bijvoorbeeld over kredietwaardigheid, van
anderen zonder dgnr zelf op te kunnen reageren. Ongestoord leven betreft het niet
gedwongen worden actie te ondernemen, bijvoorbeeld bij ongermagd gebeld warden. De
waarde eigenwaarde wordt geschonden als burgers het idee hebben dat ze een deel van
hun identiteit weggeven. Vtij blijven van manipulatie ziet op het niet onbewust aangezet
worden tot bepaald handelen of denken. De integriteit wordt geschonden als gegevens
zonder toestemming gekoppeld worden. Autonomie als laatste betreft het zelf normen
kunnen stellen crl vrij zijn te handelen.'41

De bevindingen,42 over de waarden en opvattingen over privacy zijn enerzijds dat
verschillende personen verschillende waardenstelstels hanteren en verschillende waarden
meer of minder belangrijk vinden. Anderzijds is het zo dat dezelfde personen in
verschillende situaties andere waarden belangrijk vinden. Privacy en de waarden die daarbij
een rol spelen zijn derhalve in algemene zin welin Icnirt te brengen, maar welke waarde of

135 Due (andere) onderzock bet:reffen, voor zover daarin opvattingcn van individuen zijn ondemocht, (enkeD de
vrnag of zij cen bepuld verschijnsel al dan niet els een privacyissue of een privacygevaar beschouwen.
Genocmd kunnen worden: Bureau Veldkamp, Nubehbg ten kboele #infem,&bhng,IMugne IFetpinoom,rgishriues,
1988, onderzock i.o.v. de Rijksvoodichtingsdienst; J.  Holvast, H. van Di ik, GJ. Schep. P,i,wg dwgikbt, 1989,
SWOKA onderzoeksrapport nt 71; Bureau Vel,liginp, Eenme,  tm beboeve :ws modirbibgscampagne Wet
penoogin#rh,;hes, 1990, onderzoek io.v. de Riiksvoottichtingsdienst; Bureau Veldkamp, Ondefek onder
ngh#wgbouNn, 1990, onderzoek Lo.v. de Riiksvoodichtingsdienst; Bureau Veldkamp, Emhatie-on41 ek onder
ng,&#cazbouden Mon(*bA*gmid&/en IP>r, 1992, ondetzoek Lo.v. de Riiskvootlichtingsdienst; Intomart Kwalitatief,
De  Wit pmoo#rirgistki:* s,  een 6'024:li6f 0"4194  1994,  ondmock i.o.v.  de Registratickarner; Interview,
Publiksonderoek Nitus:Sng j#stitifte gegevens, 18 mei, 1994, onderzoek Lo.v. de Vootiopige raad voor de justitiEle
informatievoorziening; J.EJ· Prins, W.B.HJ· van de Donk e.1, In bet S,bt :wn de IF,tpenoonmlist,utier. <04 maan
€f sterf, Alphen a/d Rijn/Diegem, Samson, 1995, (ITeR reeks nr. 1); Intomart, (¥ime ten aaiR,en :wn chip,6=t,
1996, onderzock i.o.v. de Evangelische Omroep; Consumentenbond, Pnkug, 1997; M. van Leeuwen en P.
Mcijer (NIPO), Rfirtmrs es A =,mtian 4 *04),bganiraties oler Pnmg m de R<gi#raifekamer,  1997, onderzock Lo.v.
de Registratiekamer.
136 G.CJ. Sminlr. A-M. Hanistra crt HM.L van Di ik, Pti:wgbehing :un b#gen in de i,#b„natumaand,#p#,
(Werkdocument 68 Rathenau Insituut), 1999, Den Hal& Rathenau Instituut
137 Zie de pp.  50-52, 58-59 en  101  van Pnhigbehing van b,#gen in de it#bm,dmaanche#.
138 Ruim 2/3 van de burgers hechten hier waarde aan (p.  101).
139 Ongeveer de helft van de burgers brengt deze waarden in verband met privacy (p.  101).
140 Ruim 1/3 van de burgers vindtdat deze waarden decluitrn.k- van het begdp privacy (p.  101).
141  Zie de pp. 50-52 van Ptizwgbekdng mn burgen M de £*=alimaaffdfp#.
142 Zie de pp. 101-103 van Pnkughktnims b,#genin de i ,mahemaaidapt#.
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waarden een persoon als het meest belangrijk of vormend voor privacy beschouwt,
verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie.143

5.3.2.1.3 Conclusie over privacy & juridische privacybescherming

Samenvattend kan privacy gezien worden als een samenstelsel van normen, waarden en
overtuigingen, waarbij vrijheid, individualiteit en de vrijwaring voor de oordelen van
anderen kenmerken elementen zijn. Een doel van privacy is dat de individualiteit en de
individuele eigenschappen en verdiensten van individuen gerespecteerd worden. Daarbij is
het wel zo dat de precieze aard en betekenis van die normen, waarden en overtuigingen
onder invloed van tal Van factoren, zoals maatschappelijke en economische
ontwikkelingen, kunnen wijzigen.
De juridische normen over privacy geven geen definitie van wat privacy of
privacybescherming is. Wel wordt in specifieke regels duidelijk welke aantasting
geoorloofd is of kan zijn en zo dus wat in ieder geval binnen de bescherming van privacy
ligt Dit lijkt juist typisch ofkenmerkend voor juridische beschenning van privacy: het zijn
de regels die bepaalde inbreuken mogelijk maken en die als gevolg daarvan aangeven en
juridisch vaststellen wat 'dus' tot het domein van privacy behoort Dit stemt overeen met
de in verschillende situaties wisselende opvattingen van personen over privacy en de
waarden die zij daar in die situaties aan toekennen. Een optelsom van deze verschillende
inbreukveroorlovende regels en waarden geeft een beeld van het begrip privacy.
Gemeenschappelijk in de beschtijvingen en opvattingen over privacy is het niet-absolute
karakter daarvan en de afweging van belangen. De positie van de betrokkene, van de
'aantaster' en het meer overkoepelde belang van de maatschappelijke ordening spelen
daarbij een rol.
Een eenduidige definitie van privacy is dus niet realiseerbaar en is overigens voor een
juridische vormgeving van privacy en de bescherming daarvan ook niet nodig. Het
hanteren van privacy als een 'concept levert geen onoverkomelijke problemen op voor
een juridische bescherming.
Het recht en de juridische bescherming van privacy dient dan ook geen keuze te maken
tussen de verschillende opvattingen, maar dient vooral de mogelijkheid te bieden om de
verschillende visies of accenten in de beschtijving van wat privacy is, tot Zijn recht te laten
komen in het maatschappelijk leven en in het voeren van juridische betogen.

Het niet uitputtend definieren van het begrip privacy en de constatering dat het gaat om
de wijze waarop het gebruik van informatie de maatschappelijke positie van individuen
raakt, heeft als voordeel, zeker als de juridische bescherming van privacy in algemene
bewoordingen is gesteld en degrin geen voorkeur voor een bepaalde opvatting doorklinkt,
dat vele verschillende normatieve, mgptschappelijke en ethische overwegingen en
overtuigingen een juridische plaats kunnen krijgen binnen het begrip pdvacy en binnen de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Kort gezegd: zodra het gebruik van
informatie de mastschappetijke positie en het mmtschappelijk functioneren van individuen

143 Deze situationele invulling van privacy komt ook naar voor uit de beschrijving van  A.F.Westin van drie
groepen burgers in de Equifax-Harxis onderzoeken Hij spreekt,igatin over de 'Privacy Fundamentalists' (25%),
de 'Unconcerned' (18%) en de 'Pr,gm,tic Mljobty (57%). Zie voor cen eerste introductie de Hani,-Equ#ax
Consumer Pnwg Sung 1991,1991, Uitgevoerd in opdracht van Equifax, Georgia, USA, p. 6-7.
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raakt, kan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het juridisch voertuig zijn om
dtgrover betogen te voeren. Due, men zou bijna zeggen alomvattende of, zo men 4
zelfs verslindende 'greep' van het begdp persoonlijke levenssfeer heeft echter als nadeel
dat zodra een bepaild gebruik van informatie vanuit normatieve, mastschappelijke en
ethische overwegingen bektitiseerd of geproblematiseerd wordt, deze discussie en deze
overwegingen al snel het 'privacylabel' opgeplakt ktijgen. Daardoor kan het zicht op de
werkelijk aan een bepaalde opvatting ten grondslag liggende waarden naar de achtergrond
verdwijnen. Zo zal ten discussie over het gebruik van gegevens en data mining binnen de
verzekeringssector om beslisregels op te stellen en aan de hand daarvan een bepaald
acceptatiebeleid door te voeren of premiedifferentiatie toe te passen, snel als een
privacydiscussie bestempeld worden. Dit terwijl het goed mogelijk is dat niet zozeer
opvattingen over autonomie of het recht om met rust gelaten te worden aan de discussie
ten grondslag liggen, maar dat bijvoorbeeld opvattingen over solidariteit,
gemeenschapsdenken en de inrichting van de mmtschappij  zelf de basis zijn waarom een
bepaald acceptatiebeleid wordt geproblematiseerci In een mastschappelijk debat over het
opstellen en toepassen van beslisregels zal dan ook altijd oog moeten zijn voor het feit dat
andere waarden dan 'privacy' ten grondslag liggen aan en leidend zijn voor het feit dat
bepaalde beslisregels en bepaalde toepassingen ter discussie gesteld worden.

5.4 Inhoudelijke toetSing

Bij de juridische toetS of het opstellen en toepassen van beslisregels aanvaardbaar is,
dienen allereerst de toepasselijke bepalingen in kaart te worden gebracht Welke
bepalingen van toepassing zijn hangt daarbij uiteraard af van de relatie tussen toepasser en
individu waarbinnen een beslisregel wordt toegepast
Bij een toetsing van bestisregels waarbij de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing is zijn er vijf lagen te onderscheiden. Deze lagen met (wettelijke) bepalingen

144dienen als het ware 'over e,knir heen' toegepast te worden. De Wbp bevat drie lagen.
De vierde laag bestaat uit in bepaalde gevallen toepasselijke sectorale regels over het
verwerken van persoonsgegevens die, in aanvulling op de Wbp, van toepassing zijn. De
vijfde, en voor een materieel oordeel zelfs doorslaggevende laag, bestaat uit de regels die
gel(len voor de specifieke relatie waarbinnen een beslisregel wordt toegepast Het
verwerken van persoonsgegevens vindt immers niet plaats in het luchtledige, maar altijd in
de context van bepaalde maatschappelijke relaties. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
relatie tussen de aanbieder van een product of dienst en een klant, tussen werkgever en
werknemer, soms met zelfs als derde partij de belastingdienst of uitkeringsinstantie. Ook
de relatie tussen patiEnt en arts of andere bij de geneeskundige behandeling betrokkenen is
zo'n voor het verwerken van gegevens bepalende basisrelatie. De aard van deze relaties
bepaalt vanzelfsprekend welke rechtsregels van toepassing zijn. Op de relatie tussen
aanbieder en klant zullen de algemene regels van koop en verkoop van toepassing zijn.
Het arbeidsrecht zal een rol spelen bij de relatie tussen werkgever en werknemer.
De registratie-relatie, de relatie waarin de Wbp van toepassing is, is dus als het ware een
afgeleide relatie. Regels ter bescherming van persoonsgegevens op zich zijn dan ook altijd
onvoldoende om de privacy van de betrokkene, om zijn of haar maatschappelijke positie,

144 zie  Bijlage  II, paragraaf II.4.1.
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volledig te regelen. In alle gevallen speelt (ook) de oorspronkelijke relatie een
(doorslaggevende) roL Welke regels in het kader van de vijfde relatie van toepassing zijn,

hangt uiteraard afvan de specifieke relatie en de omstandigheden van het gevaL
Hier gaat het om het algemene en theoretische kader van de toetsing van het opstellen en
toepassen van beslisregels, zodat de regels van de vierde en vijfde laag verder niet aan bod
komen: die zijn voorbehouden aan de toepassing van het toetsingsmodel in de praktijk. In
Bijlage H wordt daarom uitgebreid ingegaan op het algemene toetsingskader van de Wet

bescherming persoonsgegevens. Deze beschrijving biedt de achtergrond voor de elfde

stelling.

11.  De  mate,ille  nonnen  van  de  Wet  bescbmning persoonsggevens   R#n,  in  boofdfaak  door  bet  open
karakter van de4 normen, maar ten dele toemikend om bet opstellen en toepassen van gemotivee,de

beslimgets inboudel#k te (kunnen) beoordelen.

Kernelementen in de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn
'behoortijk', 'zorgvuldig', 'gerechtvaardigd', 'noodzakelijk', 'het prevaleren van
fundamentele rechten', 'een goede taakvervulling; 'een goede en normale
bedrijfsuitvoering', 'niet-onevenredig',en ook luistheid' en 'nauwkeurigheid'. De materiBle

normen. zoals  die van de artikelen 6  tot en met 9 en 11Wbp,  zijn door hun open kankter
dan ook te beschouwen als verkeersregels. Ze geven derhalve richting aan de wijze waarop
een juridisch betoog kan worden gevoerd en welke juridische argumenten onderbouwd
dienen te worden. Maar het zi in en blijven de omstandigheden van het geval die nodig zijn
om te (kunnen) beargumenteren dat het toepassen van een beslisregel inderdaad (wel)
noodzakelijk, evenredig en gerechtvaardigd enz. is.
En het is juist bij de invulling van deze open normen dat de bepalingen van de vierde

(sectorale regels) en de vijfde (de regels specifiek de relatie betreffende) laag aan bod zullen
komen. Dit dan (geheeD in het kader van de concrete omstandigheden van het gevaL En

juist de invulling van die open normen aan de hand van de concrete context zal het
kernpunt van de discussie zijn. En wat is in dat geval dan noodzakelijk, zorgvuldig,
gerechtvaardigd of een goede taakvervulling? Daarbij worden de eisen van
proportionaliteit en subsirligriteit gebruikt
Bij de eis van proportionaliteit gaat het om de verhouding dus het te bereiken doel (de
redenen waarom een beslisregel wordt toegepast) en het gebruikte middel (het gebruiken
van beslisregels) om dat doel te bereiken. Het middel dient dan in een evenredige
verhouding te staan tot het te bereiken doel. Anders gezegd: de eis van proportionaliteit
houdt in dat het doel niet het gebruik van alle middelen heiligt De eis van subsidiariteit
ziet op het middel. Het gaat er vanuit, dat het minst zware middel gekozen dient te
worden. Ten aanzien van de eis van subsidiariteit kan overigens wel opgemerkt worden
dat deze pas aan de orde komt als meerdere middelen aan de proportionaliteitstoets
voldoen. Immers, pas als er meerdere geschikte en evenredige middelen zijn, kan daaruit
gekozen warden. Ook de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit geven echter

geen zicht op welk middel 'evenredig' is en welk middel het 'het minst zwaar' is. In die zin
bevatten ook die vereisten open normen.
Gelet op het dyngmi che karakter van privacy, dat het riggrbij handelt over hoe individuen
in het maatschappelijk verkeer worden behandeld, en het feit dat de verschillende waarden
en opvattingen die bepalend zijn voor het definieren privacy en privacyschendingen, in
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verschillende situaties op verschillende wijzen van invioed zijn, is over de invulling van de
open normen bij het toepassen van beslisregels nu juist maatschappelijke, politieke en
ethische discussie nodig. Alleen die maatschappelijke discussie, ook in het parlement te
voeren, karl zicht bieden op de vraag welk gebruik van bestisregels in de Nederlandse
satnenleving al dan niet aanvaardbaar wordt geacht

Het belang van de Wet bescherming persoonsgegevens verdient, zeker als concrete zaken

bij de rechter aan de orde zijn, wel enige relativering. Zoals gezegd zullen het de juridische
bepalingen en opvattingen over de feitelijke verhouding (bepalingen uit de vijfde laag) zijn,
die beslissend  zijn voor een materieel oordeel en voor de invulling van de open begrippen
van de Wbp. Zo laat jurisprudentie waarin de schending van 'privacyregels' aan de orde
komt zien, dat het niet navolgen van die regels niet automatisch tot gevolg heeft dat
daarom ook (geheeD onrechtmatig gehandeld is. Zo leidt het in strijd met de privacyregels
gebruiken van camera's of het monitoren van e-mail en internetverkeer er niet toe, dat een
ontslag op basis van de met die camera's ofdie monitoring ontdekt onrechtmatighandelen
door de rechter als onrechtmatig wordt bestempeld.145 Evenzo leidt het niet juist
aanmelden van een politieregister en niet toe dat de gegevens uit dat register niet meer
voor een strafrechtelijke bewijsvoering gebruikt zouden kunnen worden.146 In al deze
gevallen wordt door de rechter immers bezien of en in hoeverre het belang dat in de
procedure voorop staat (dat van de onjuist handelende en daardoor ontslagen werknemer
of dat van de verdachte), een belang is dat ook (en met name) door de geschonden
privacyregels wordt beschermd. Zoals de uitspraken laten zien, is dat vaak niet zo.
Privacyregels beschermen een verdachte in het algemeen niet in zijn strafvorderlijk belang
en ze beschermen een 'niet goed' handelende werknemer in het algemeen niet in zijn
belang als werknemer.

145 Zie over de (beperkte) invloed van privagregels in arbeidszaken biivoorbeeld Ktg. Zw011424 juli 1996, JAR
1996, nr. 178; Rb. Utrecht, 25 september 1996 JAR 1997, nr. 6, Ktg. Schiedam, 08 iuli 1997,JAR 1997, nr. 189;
Ktg. Utrecht, 20 augustus 1997,JAR 1997, nr. 204; Rb. Roermond, 25 februati 1998, JAR 1998, nr. 79; Ktg.
Haadem, 16 juni 2000, JAR 2000, nr. 170 Ktg. Utrecht, 20 november 2000, JAR 2001, nr. 7; Ktg. Apeldoorn,
06 september 2000, JAR 2000, nr.  212 en Ktg. Emmen, 29 november 2000,JAR 2001,  nr.  4.
146 Zie HR 7 februati 1995, NJ 1995, nr. 308. De Hoge Raad stelt Agarin  7Jit hetgeen in 5.2 is vooropgesteld
volgt dat de naleving van de bii en krachtens de Wpolr [Wet politieregisters] gestelde voorschriften - voor de
mleving waarvan de beheerder van het politieregister, in dit geval de burgemeester van Groningen als beheerder
van het toenmalige korps gemeentepolitie, vcmntwoordeliik is - niet strekt tot besche™,ing van de verdachte in
Ziin strafvorderli ik belang. Tot bewiisuitsluiting zal de hiervoren aangeduide omstandigheid [het niet aanmelden
van een politieregister] dus niet kunnen leiden crl te minder tot nier-ontvankeliikheid van het Openbur
Ministede in zijn vervolging. In het midden kan bliiven onder welke omstandigheden schending van de bij of
krachtens de Wpolr gegevens voorschdften net meer verenigbur zi in met een eedi ike procesvoering, nu in
feiteliike ganleg nict is aangevoerd dat en waerom het handelen van het Openbur Ministerie in dir opzicht een
ernstige schending van beginselen van een behoodike proccsorde heeft opgeleverd. noch ook dat en waarom
de verdachte in enig relevant verdedigingsbelang is getroffen.'.
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6 SLOT - NIET ALLES IS TIE REGELEN

12. Nieuive ncbtsngels kunnen, Fiker in bet geval van privagbescbennin& ook niet altijd voorqf
uitsluitsel geven  voor atk gevallen.  Periodieke politieke  bestuitvorming Zat dan  ook nodig  6#  en  bl#ven.

De procedure voor toetsing en het matelieel toetsingskader dat grotendeels uit open
normen bestaat, kan op zich niet volledig toereikend zijn en vooraf in alle gevallen
volledige duidelijkheid verschaffen over de toelaatbaarheid van het opstellen en toepassen
van beslisregels. Toetsing en toelaatbaarheid zijn en blijven afhvkelijk van de invulling
van de open normen. Die invulling is vooral een kwestie van maatschappelijke, normatieve
en morele opvattingen, die overigens per situatie verschillend kunnen zijn. Wel kan, als er
ten aanzien van de niet-aanvaardbaarheid van de toepassing van een bepaaide beslisregel
duidelijkheid bestast of is ontstaan, een specifieke instructie voor dat geval gemaakt
worden. Veelal zal dit dan neerkomen op een verbod. Het recht kan een kader voor deze
specifieke instructies bieden en deze specifieke instructies kunnen ook in rechtsregels
worden vastgelegd, maar de behoefte aan, en de mogelijkheid van, specifieke instructies zal
toch telkens opnieuw in een hoofdzakelijk maatschappelijke en politieke discussie aan de
orde moeten komen. Steeds weer zal (opnieuw) bezien dienen te worden wat
'noodzakelijk', 'behoodijk' en 'zorgvuldig' is in bepaalde situaties. In de tijd vaak
verschuivende opvattingen over de positie van individuen, de (morele)
verantwoordelijkheid van de overheid, ideeEn over solidatiteit en gelijke behandeling,
alsmede opvattingen over behoorlijk en fatsoenlijk handelen en meningen over de
inrichting van de rechtsorde zullen daarbij bepalend zijn.
Opzienbarend zijn deze constateringen wellicht niet, maar dat geeft dan hoogstens aan dat
anders dan wellicht zou worden gedacht omdat data mining (toch) als iets bijzonders
wordt beschouwd,147 de privacy-juridische aspecten van data mining en het opstellen en
toepassen van bestisregels niet echt opzienbarend ofbijzonder zijn.

Het woord is nu aan het College bescherming persoonsgegevens, aan het bedrijfslevent 48
en aan persoonsgegevens verwerkende overheidsinstanties om het hier ontwikkelde
toetsingsmode1149 toe te passen. Bij die toepassing karl dan bezien of en in hoeverre
toetsing aan de hand van de Wet bescherming persoonsgegevens inderdaad mogelijk en
wenselijk is en of de Wbp Onderdaad) een toereikend instrument is. Enerzijds kan dan
duidelijk worden of er gevallen zijn die (toch) buiten het bereik van de Wbp vallen.
Anderzijds kan bezien worden of de Wbp in bepaalde gevallen wellicht toch niet al te
strikte eisen stelt aan het opstellen en toepassen van beslisregels.
Het is aan het kabinet en - vooral - het parlement om, op aangeven van het College, het
benodigde maatschappelijke, normatieve en morele debat telkens opnieuw aan te gaan en,

147  Het slot is dan wellicht nict opzienbareild, het is,Immee nog niet mimier, of misschien juist wel verrassend
148 Zie in het  bijzonder de wens  tot zelfregulering van het VNO-NCW zoals  aangestipt in pangraaf 4.4.3.3.
149 Bi ivoorbeeld door de aanstelling van een goed geoutillecrde privacyfunctionaris gis bedoeld in artikel 61  Wbp
of middels pdvacyaudits. Voor wat het bediij6leven betreft, liikt daarvoor vooral het gcbmik van bcslisregels
binnen de verzeke:ingsbranche, door kredietverlenende instellingen en voor direct-marketing doeleinden inunmerking te komen. Voor war de oveiheid betreft, kan in het Wizonder gedacht worden un he Ministetie
van Financien met de belastingdienst en de FIOD.



68

indien dit nodig en wenselijk wordt geacht, voor bepaalde toepassingen van beslisregels

ngriere specifieke normen te stellen. Uiteraard zal het debat ook buiten deze genoemde

instellingen gevoerd (moeten) worden. De vmag over de betekenis van privacy en de wijze

waarop het recht de maatschappelijke positie van individuen in een
infonnatiemaatschappij dient te beschermen, kan daarin een centraal element vormen.

Tot slot sluit ik mij gmag aan bij wat Asscher, oud-president van de rechtbank

Amsterdern, enige jaren geleden in een column in het NRC-Handelsblad betoogde.

De bescbermingsomvang van bet recbt om met rust gelaten te worden is niet eenvoudig vast te

stellen.  Z# is sterk qfbankeujk van  de  omstandigbeden. Maar ook b# voorbeeld  van de positie  die  iemand

in de samenteving inneemt en van bet belang van begeen men te weten wit komen  «jstist terbogen wil

bouden. Wie 'aan de weg timmert bee# veel bek#ks' en 'boge bomen van#n wet wind'. Het R#n bekende

spreeknmorden, maar R# be*en ons niet veet verder b#  bet  bepaten  van de genTn. Het is voor mij Zefs de

vraag of men van grenFn kan spreken. Em Fens immm wrondentelt, dat men alle bestissi en in
individuele *egingen met elkaar kan verbinden, waardoor men in staa: is in die *egingen een osteem
te ontdekken. Zo Rpit iedeven, ook b#worbeeld de media, in staat R#n k bepalen welke inbreuken op de

privag-belangen  nog net  toelaatbaar r n.
Die Bns is er niet. De recbt*raak Zal nooit verder kunnen komen dan een afweging in ieder

inditidueelgevaL Een risico daan*n is on#tiviyeld dat de buger misbmik kan maken van de bem door

de  wet  en  wrdrag geboden privag-betcbenning indien  b#  daardoor  Zaken  die  bet  daglicbt  niet  kunnen

verdragen gebeim weet te bouden. Dit risico is ecbter wrre te verkign boven de fekerbeid van een

&Ixeude fns.
Zo'n grens fou gemakkegk kunnen venvorden tot een vorm van cenmur. De voorbeelden van

tanden waar votstrekt en voor een ieder duidel#k is wat wet en wat niet mag, lokken niet tot navolg n& Ik
denk dan ook dat de bescberming van  de privEkvensdeer veeker een politieke  dan eenjuridiscbe kwestie is.
De onRekerbeid op bet temin van de privag-bescbenning is de pr#s die nt# voor on:  m#beid in een
democratiscbe samenleving moeten betaten.
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SAMENVATTING

Het boek is opgebouwd rond en kan worden samengevat in een drietal uitgangspunten en
een twaalftal stellingen.

De uitgangspunten zijn:

1. Het bezig zijn met recht is een talige bezigheid en bestaat in de kern uit het voeren van
betogen.
2. De functie van het recht ligt in de regulering van de vele verschillende relaties tussen

natuurlijke personen, rechtspersonen en objecten. Vooral bij conflicten dient het recht zijn
functie te vervullen.
3. Bij normering van relaties zijn twee uitgangspunten mogelijk Het ene is dat rechtmatig
gehandeld moet worden. Het andere uitgangspunt is dat niet-onrechtmatig gehandeld mag
worden.

De stellingen zijn:

1. Analyse van het proces van knowledge discovery in databases (data mining) laat zien dat
(met behulp van geautomatiseerde middelen opgestelde) beslisregels het juridisch
aangrijpingspunt vormen. Dit aangrijpingspunt is techniek-neutraal. Een beslisregel is als
het ware een formule, een wildaad, waarin een bepaalde beslissing (handeling) verbonden
is aan het al dan niet vervuld zijn van Jn of meerdere voorwaarden/criteria.
2. Analyse laat eveneens zien dat er een achttal (proces)vragen zijn waarmee het opstellen
en toepassen van beslisregels inzichtelijk en toetsbaar gemaaktkan worden.
3. Er zijn drie soorten van gegevens die met name bij het opstellen van beslisregels een rol
spelen. Het gaat om identificatoren, transactiegegevens en contextgegevens.
4. Om beslisregels juridisch te kimnen toetsen, dienen ze gemotiveerd te kunnen worden.
5. Gemotiveerde beslisregels hebben een viertal elementen.
6. Door de vier elementen van gemotiveerde beslisregels te combineren met de acht
(proces)vragen, wordt het verzamelen en enelyseren van gegevens leidende tot het
opstellen en toepassen van beslisregels toetsbaar.
7. Juridische normering van het opstellen en toepassen van beslisregels zal een procedure
voor toetsing dienen te bieden-
8. De regeling over het toezicht door het College bescherming persoonsgegevens voldoet
aan de eisen voor toetsing en kan model staan voor een dergelijke toetsingsprocedure.
9. Een inhoudelijk oordeel over het opstellen en toepassen van gemotiveerde beslisregels
kan slechts gegeven worden als bezien wordt voor welk doel een beslisregel wordt
toegepaSt Het gaat dan enerzijds om controle van individuen en het voorspellen van
menselijk handelen, anderzijds gast het om doeleinden die gekarakteriseerd kunnen
worden als insluiting ofuitsluiting van (groepen) mensen.
10. Een inhoudelijk oordeel over het opstellen en toepassen van gemotiveerde beslisregels
zal zich concentreren op de vraag of er al dan niet sprake is van gerechtvaardigd of
ongerechtvaardigd onderscheid. Informationele privacy en privacybescherming vervullen
daarbij een centrate roL
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11. De materiEle normen van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn, in hoofdzaak
door het open karakter van deze normen, maar ten dde toereikend om het opstellen en

toepassen van gemotiveerde beslisregels inhoudelijk te (kunnen) beoordelen.
12. Nieuwe rechtsregels kunnen, zeker in het geval van privacybescherming, ook niet altijd
vooraf uitsluitsel geven voor alle gevallen. Periodieke politieke besluitvorming zal dan ook
nodig zijn en blijven.

Opzienbarend zijn deze uitgangspunten en stellingen wellicht niet, maar dat geeft dan
hoogstens aan dat de privacy-juddische aspecten van data mining en het opstellen en
toepassen van beslisregels, anders dan wellicht verwacht, vanuit een juridisch perspectief
niet echt opzienbarend of bijzonder zijn. Voortbouwend op de laatste stelling is nu het
woord aan het College bescherming persoonsgegevens, het beddjfsleven en
persoonsgegevens verwerkende overheidsinstanties om het toetsingsmodel toe te passen.
Bij die toepassing kan dan bezien of en in hoeverre toetsing aan de hand van de Wet
bescherming persoonsgegevens inderdaad mogelijk en wenselijk is en of de Wbp
Onderdaad) een toereikend instrument is. Enerzijds kan dan duidelijk worden of er
gevallen zijn die (toch) buiten het bereik van de Wbp vallen. Anderzijds kan bezien
worden of de Wbp in bepaalde gevallen wellicht toch niet al te strikte eisen stelt aan het

opstellen en toepassen van beslisregels.
Het is aan het leal,inet en - vooral - het padement om, op aangeven van het College, het
benodigde maatschappelijke, normatieve en morele debat aan te gaan en, indien dit nodig
en wenselijk wordt geacht, voor bepaalde toepassingen van beslisregels nadere specifieke
normen te stellen. Uiteraard zal het debat ook buiten deze genoemde instellingen gevoerd
(moeten) worden. De vraag over de betekenis van privacy en de wijze waarop het recht de
maatschappelijke positie van individuen in een informatiemaatschappij dient te
beschermen, kan daarin een centraal element vormen.
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SUMMARY

This book is based upon three basic principles and twelve propositions, which are
summarized below.

The basic principles are:

1. Working in law means being involved with language, and essentially consists in being
involved with contending (in the advocatory sense).
2. The function of law lies in the regulation of the many different relations between
natural persons, jubstic persons and objects. Particularly in the case of conflicts the law
should fulfill its role.
3. Two stamng points can be chosen when regulating relationships. One is that an act
must be legitimate; the other is that an act may not be illegitimate.

The propositions are:

1. Analysis of the process of knowledge discovery in databases (data mining) shows that
guidelines for decision making drafted by automated means constitute the legal point of
reference. This approach is technique independent Such a guideline should be seen as a
formula, an act of speech, in which a certain decision (act) is linked to one or more
conditions/criteria being satisfied.
2. Anglysis of the process also shows that there are eight questions by which the
composition and application ofguidelines can be made clear and fit for testing.
3. There are three types of data that particularly play a role when formulating guidelines:
identifying data, transaction information and context information.
4. In order to examine such guidelines against the law, they should be reasoned.
5. Reasoned guidelines comprise four components.
6. By combining the four components of the reasoned guidelines with the eight (process-
analysis) questions, it becomes possible to test the collection and analysis of data which
results in the composition and application ofguidelines).
7. I£gal regulation  of the composition and application of guidelines should provide  for  a
testing procedure.
8. The regulation regarding supervision by the Dutch Data Protection Authority complies
with the demands for testing and can be used as a model for such a testing procedure.
9. An assessment of the composition and application of reasoned guidelines can only be
made when the purpose of the guideline's application is taken into account On the one
hand, it concerns checking individuals and predicting people's actions, and on the other
hand, it concerns aims that can be characterised as the inclusion or exclusion of (groups)
people.
10. An assessment of the composition and application of reasoned guidelines will
concentrate on the question whether a justified or unjustified distinction is made.
Information privacy and privacy protection play a central role in this.
11. Mainly due to their open nature, several provisions of the Dutch Data Protection Act
are only partially adequate for an assessment of the composition and application of
guidelines.
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12. Especiglly in the case of privacy protection, new legal rules cannot always provide a
decisive answer for all cases beforehand Periodical political decision making will rerne,in

necessary.

These principles and propositions may not be sensational - which at least indicates that the

privacy-legal aspects of data mining and the composition and application ofguidelines are
not spectacular or special from a legal perspective either, contrary to what may have been
expected. Elaborating on the last proposition, it is now up to the Dutch Personal Data
Protection Board industry and governmental bodies dealing with personal data to apply
the testing model presented. By applying this model, it is to be determined whether, and to
what extent, testing on the basis of the Dutch Data Protection Act is possible and
desirable, and whether the Act is an adequate instrument This may make clear, on the one
hand, whether there are cases that fall outside the Dutch Data Protection Act; on the
other hand, it is to be determined the Dutch Data Protection Act does not make too StriCt

demands as far as the composition and application of the guidelines are concerned.

At the instigation of the Dutch Personal Data Protection Board, it is now up to the Dutch
Cabinet and, especially, to Parliament to engage in the necessary social normative and
moral debate and, if necessary and desirable, lay down more specific rules for certain
applications of guidelines. Of course, a public debate will also have to take place. A key
role in this process may lie in the question concerning the meaning of privacy, and the way
in which the law is to protect the societal position of individuals in the information
society:

' Voor de Engelse vertaling ben ik dank verschuldigd aan Vivian Carter en Hildegard Penn
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BULAGE I - TOEZICHT DOOR HET COLLEGE BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS

I.1 Inleiding

Het opstellen en het toepassen op individuele personen van met behulp van
geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregels is niet beperkt tot enkele sectoren of
enkele bedrijfshandelingen. Zowel binnen de overheid als binnen de semi-overheid en het
bedrijfsleven worden beslisregels opgesteld en toegepast Beslisregels kunnen in vele
situaties gebruikt worden en vele verschillende gegevens en persoonsgegevens kunnen
daarbij een rol spelen. Het voorspellen van Wantgedrag, het opsporen van mogelijk
frauduleus of strafbaar handelen, het in beeld brengen van groepen individuen die voor
bepaalde voorzieningen in aanmerking komen en het in kaart brengen van groepen die een
verhoogd of juist verlaagd risico hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de kans op een
bepadde ziekte of aandoening of de kans dat een krediet juist wel of juist niet zal worden
terugbetaald. De behoefte aan toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels zal
dan ook in vele verschillende situaties bestaan. In deze bijlage wordt uiteengezet dat het
toezicht door het College bescherming persoonsgegevens150 model kan staan voor een
procedure om met name de toepassing van beslisregels die tot stand gekomen zijn met
behulp van de koppeling van bestanden of met behulp van analyseprogrammatuur te
kunnen toetsen.

Naast de vier in paragraaf 4.4.2 genoemde voorwaarden, is ook het bereik van de
toezichthoudende bevoegdheden van belang. Er kan derhalve een vijftal onderdelen
genoemd worden die alle een plaats dienen te hebben binnen de toetsing van het opstellen
en toepassen van beslisregels. Het zijn:

1. het bereik van de bevoegdheden (paragraaf I.2);
2. het verkrijgen van de benod*ie informatie en de (verdere) geheimhouding van
bedrij fsgeheimen (paragraaf I.3);
3. de benodigde te hnische en juridische kennis (paragraafI.4);
4. de mogelijkheid van rechterlijke beoordeling (pangmf I.5), en
5. de mogelijkheid voor maatschappelijke, politieke en ethische discussie (paragraaf I.6).

I.2 Het bereik van de bevocgdheden

Het College bescherming persoonsgegevens bestaat op grond van artikel 51 van de Wet
bescherming persoonsgegevens.151 Het College bescherming persoonsgegevens heeft

150 Zolang de Wet bescherming persoonsgegevens nog niet in werking getreden is, 022r verwachting zal dit rond
september 2001 het geval ziin, bestaat het College beschemling persoonsgegevens nog niet Gclet op de zeer
toekomstige inwerkingtreding, wordt in dit ondcrzoek (toch) uitgegaan van de Wet bescherming
persoonsgegevens en nict van dc (thans nog geldende) Wet persoonsregistraties. De Wet bescherming
persoonsgegevens zal de Wet persoonsregistraties vervangen.
m Wet van 6 iuli 2000, houdende regels inzake & bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens), Stb. 2000,302
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onder andere tot taak toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.152 De
toezichthoudende taak van het Cbp is overigens niet beperkt tot het terrein van enkel de
Wbp, maar omvat ook andere wetten, algemene maatregelen van bestuur en ovedge

wettelijke regelingen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.153 Te denken
valt hierbij aan sectorale regels die nast de Wbp gelden voor een bepaalde sector.154

Het College kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende een onderzoek
instellen naar de wijze waarop ten aanzien van gegevensverwerkingen toepassing gegeven

wordt aan het bepaalde  bij  of krachtens de wetts
De centrale vraag is of, en in hoeverre, het opstellen en toepassen van beslisregels getoetst
kan worden in het kader van het toezicht van artikel 51 en de onderzoeken van artikel 60.
Dit toezicht en deze onderzoeken van het College hebben betrekking op het verwerken
van persoonsgegevens. Vraag is derhalve of er bij het opstellen en toepassen van
beslisregels ten aanzien van individuele personen in alle gevallen sprake is van het
verwerken van persoonsgegevens. Het gmt hierbij, zoals gezegd,156 om de beslisregels die

opgesteld zijn met behulp van gebruikmaking van geautomatiseerde middelen. Meer
precies gezegd de beslisregels die tot stand gekomen zijn met behulp van de koppeling van
bestanden of met behulp van analyseprogrammatuur zoals data mining programma's.
Daarbij is uiteraard van belang over welke onderdeel van het opstellen en toepassen van
beslisregels de toetsing zich uitstrekt Het mag immers duidelijk zijn dat een afdoende
toetsing zich over alle onderdelen van het proces dient uit te strekken.

Ill Het verwerken van persoonsgegevens

I.2.1.1 Persoonsgegevens

Een eerste vereiste voor de toepaSselijkheid van de bevoegdheden van het College is dat

het moet gaan om persoonsgegevens. Een ruime definitie daarvan wordt op intemationaal
terrein gegeven in zowel artikel 2, onder a, van het Databeschermingsverdrag,157 als in
artikel 2, onder K van de algemene EG-Privacytichtlijn.158  Het Databeschermingsverdrag
spreekt in artikel 2, onder g over: "'personal data' means any information relating to an
identified or identifigble individual ('data subject')".
De Europese Privacyrichtlijn spreekt in artikel 2, onder 4 over "'personal data' shall mean
any informgtion relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an
identifiable person is one who can be identified directly or indirectly, in particular by

152 Art. 51, eerste lid, Wbp.
153 Kamerstukken 4 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 177.
154 Voor wat de medische sector betreft bijvoorbeeld de Wet geneeskundige behandelingsovercenkomst en de
Wet individuele beroepen gezondheidszorg.
155 Art 60, eerste lid, Wbp.
156 Zie paragraaf 3.3.3.1.
157 Convention For the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data,
Council of Europe, European Treaty Scries No. 108. (Verdng tot bescherming van personcn met betrekking
tot de geautomatiscerde verwerking van persoonsgegevens, Straatsburg, 28 ianuad 1981, Trb. 1988, 7,
goedgekeurd bii Wet van 20 juni 1990, Stb. 351, gewiizigd bij Wet van 27 november 1991, Stb. 654).
158 Richdijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurliike personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vdje verkeer on die gegevens, Pb EG, nr. L 281/31-50.
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reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical

physiological, mental economic, cultural or social identity". De Wet bescherming
persoonsgegevens spreekt, in navolging van deze definities, in artikel 1, onder 4 over: 'elk
gegeven betreffende een geidentificeer(ie of identificeerbare natuudijke persoon.'
Bij persoonsgegevens gaat het volgens de genoemde definities om 'iedere informatie
betreffende een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. De twee
elementen tedere informatie betreffende' en 'geidentificeerd of identificeerbare' staan

hierbij centraal

Met 'iedere informatie betreffende' wordt bedoeld dat het om alle gegevens galt die
omtrent een bepaalde persoon informatie kunnen verschaffen. In veel gevallen, zoals bij
gegevens over eigenschappen, opvattingen of gedragingen, zal dit duidelijk zijn. In andere
gevallen zal de context waarin het gegeven wordt verwerkt en gebruikt bepalend zijn. Van
belang is Asn of het gegeven bepalend kan zijn voor de wijze waarop de betrokken
persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Anders gezegd:
het gaat over de wijze waarop de betrokkene aan het maatschappelijk leven deelneemt Zo
kunnen gegevens over een onderneming of over telefoongesprekken persoonsgegevens
zijn. Ook telefoonnummers en kentekens van auto's, en zelfs perceelnummers, kunnen
persoonsgegevens zijn.

Bij het element 'geidentificeerde of identificeerbare' natuudijke persoon speelt vooral de
vraag of de identiteit van de persoon zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan
worden. Twee factoren zijn hierbij vooral van belang. de aard van de gegevens en de
mogelijkheden van de verantwoordelijke om de identificatie tot stand te brengen.
Wat de aard van de gegevens betreft, is een persoon identificeerbaar indien sprake is van
gegevens die alleen of in combinatie met andere gegevens zo kenmerkend zijn voor een
bepaalde persoon dat deze aan de hand daarvan kan worden geidentificeerd. Niet ieder
gegeven zal echter in dezelfde mate tot het identificeren van persoon (kunnen) leiden. In
dit kader kan een onderscheid warden gemaakt tussen direct en indirect identificerende
gegevens.
Van direct identificerende gegevens is sprake als de identiteit zonder veel omwegen
eenduidig is vast te stellen. Voorbeelden zijn gegevens Zoals nggrn, adres en
geboortedaturn. Die zijn in combinatie met elkaar zo uniek en kenmerkend voor een
bepaalde persoon dat deze kan worden gei'dentificeerd. Bij indirect identificerende
gegevens kunnen de gegevens via nadere stappen in verband worden gebracht met een
bepaalde persoon. Bij indirect identificerende gegevens kan een onderscheid worden
gemaakt tussen gegevens met een hoog onderscheidend karakter, zoals leeftijd, woonplaats
en beroep, en gegevens met een laag onderscheidend karakter, zoals leeftijdsklasse,
woonregio en beroepsklasse. Het onderscheidend vermogen van dergelijke (combinaties
van) gegevens is mede afhnnbelijk van de context waarbinnen ze worden gebruikt Ze zijn
bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang van de bevolkingsgroep waarop de
gegevensverwerking betrekking heeft Het verwijderen van de direct identificerende
kenmerken biedt dan ook niet altijd voldoende garantie dat geen sprake meer is van
persoonsgegevens. Door middel van vergelijking en combinatie met andere gegevens, kanin bepaalde situaties zonder bijzonder inspanning identificatie tot stand warden gebracht;
ook als enbel indirect identificerende gegevens voorhanden zijn.
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Naast de aard van de gegevens, spelen de mogelijkheden van de verantwoordelijke om
identificatie tot stand te brengen een rot bi j de vraag of er sprake is van identificerende

gegevens. Een verantwoordelijke beschikt immers in meer of mindere mate over
mogelijkheden tot identificatie. Bijvoorbeeld door het (kunnen) verkrijgen van aanvullende

informatie. Bij de afweging is een absolute maststaf niet aan de orde gekeken moet
worden naar alle middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs zijn in
te zetten om die persoon te identificeren. Uitgegaan moet worden van een redelijk
toegeruste verantwoordelijke. In concrete gevallen moet echter wel rekening worden
gehouden met bijzondere expertise, te hnische faciliteiten en dergetijke van de
verantwoordelijke. Het gaat dus enerzijds om objectivering naar een redelijk toegeruste
verantwoordelijke en anderzijds om subjectivering naar bijzondere expertise.159

De vraag of er sprake is van persoonsgegevens, kan bij een drietal onderdelen van het
opstellen en toepassen van beslisregels aan de orde komen. Dit zijn het verzamelen van de
gegevens die geanalyseerd zullen worden, het anglyseproces zelf en de daaruit
voortkomende beslisregels en, als derde, het toepassen van beslisregels in individuele
gevallen.160
Het toepassen van beslisregels in individuele gevallen kan, op zijn beurt, op dde deels in
elkaar overlopende wijzen plaatsvinden. Als eerste kan de informatie die een beslisreget
bevat toegekend worden aan personen over wie reeds (meerdere) gegevens zijn
opgahgen. Een voorbeeld is als een postcodeprofiet de beslisregel dat als personen in
postcode X wonen, zij dan (gemiddeld) de kenmerken Y-Z bezitten, wordt toegerekend
aan alle al bekende personen in het bestand met die postcode. Als het postcodeprofiel
bijvoorbeeld het kenmerk 'huizenbezitter' bevat, wordt aan alle personen in het best:ind
het kenmerk 'huizenbezitter' toegekend. De profielgegevens worden in deze situatie

opgenomen in, en onderdeel van de verzameling van persoonsgegerens over die personen.
De tweede vorm van het toepassen van beslisregels vindt plaats als op het moment dat
gegevens over een persoon bekend worden, er aan de hand van de (legrbij bekend
geworden gegevens een (21 bestaande) beslisregel op die persoon wordt toegepast Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het aanvragen van een lening of het doen van belastingaangifte.
De derde vorm van toepassing is een soort tussenvorm. Daarbij worden de beslisregets
pas toegepast en worden de gegevens uit de beslisregels pas aan personen toegekend op
het moment dat de toepasser een bepaalde handeling wit vertichten. Het verschil met de
eerste vorm is dat in dit geval de gegevens van de beslisregels niet (direct) aan de al
bekende personen worden toegerekend, maarpas op het moment dat de beslisregel bij een
bepaalde handeling wordt gebruikt Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het doen van een
aanbod of het beslissen welke personen (alsnog) gecontroleerd zullen worden,

159 De beschrifing van het begrip persoonsgegevens is gebaseerd op de omschtijving in: BJ. Crouwers-
Verbrugge,  B.MA van Eck & E. Schieuders (red.), Perroottigege:,en, be.m8en), · Uien,km pan de Rgimiekamei
1997, Den Hang, SDU, pp. 1-2, en in: B.MA van Eck, U. van de Pol & C.G. Zandee, Pmwn<0,1¥m be,den:,4
Vas 11'PR naar 11'BP; U£(0mkm :ws de Rfish&*amer, 1997, Den Haag. SDU (2' hetzicne druk), pp. 1-2, en de
daar genocmde zaken.
160 Vgl. Dr. J·  Holvast, 'Oude begen in een nieuw landschap', Pri:wg e Informatu, 2000, nr.  3, pp.  105-109, die
uitgaDnde van het IBU-principe (Invoer-Bewerking-Uitvoer), tor eenzelfde indeling komt
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Uitgaande van de hierboven gegeven omschrijving van persoonsgegevens en de
onderdelen van het opstellen en toepassen van beslisregels, zijn er als het ware drie
situaties te onderscheiden.

De eerste situatie is die waarin er gedurende het gehele proces van verzamelen tot en met
het in een individueel geval toepassen van een beslisregel sprake is van persoonsgegevens.
Beslisregels die in deze situatie worden opgesteld bevatten en zijn persoonsgegevens. Een
voorbeeld is de vetzameling van vele transactiegegevens met behulp van een
geindividimli Reerde klantenkgart, de analyse van die gegevens per individu (klantenkaart)
en vervolgens het doen van een individu-gerichte aanbieding. Het is duidelijk dat hierbij de
toezichthoudende bevoegdheden van het Cbp zich uitstrekken over het gehele proces.

De tweede situatie is die waarbij er, al dan niet met gebruik van persoonsgegevens,
gegevens worden geanalyseerd en bestisregels worden opgesteld die niet als
persoonsgegevens zijn aan te merken. Er kan dan gesproken worden over zogenaamde
groepsprofielen. De opgestelde beslisregels zelf zijn geen persoonsgegevens en vallen
derhalve niet binnen het toeZicht door het Cbp. Voor zover er in deze situatie bij het
verzamelen van de gegevens die later gegnglyseerd worden sprake is van
persoonsgegevens, is het Cbp uiteraard bevoegd, maar slechts tot aan het moment dat de
persoonsgegevens geen 'persoonsgegevens' meer zijn. Zolang beslisregels die geen
persoonsgegevens zi 34 niet worden toegepast, kunnen deze niet door het Cbp getoetst
worden. 161

De derde situatie ligt in het verlengde van de tweede situatie en betreft het in individuele
gevallen toepassen van beslisregels die zelf geen persoonsgegevens zijn. Door de
beslisregel ten aanzien van individuele personen toe te passen, wordt de informatie die de
beslisregel bevat toegerekend aan die individuele personen. Op dat moment worden de
gegevens van de beslisregel persoonsgegevens.
Uiteraard moet de persoon waar de beslisreget op wordt toegepast geidentificeerd of
identificeerbaar zijn. Dit is in ieder geval zo als personalia of andere direct identificerende
gegevens bekend zijn ofverkregen zouden kunnen worden. In theorie kan dit ver gaan: bij
het toezenden van reclame 'aan de bewoners van Min Gerbrandystraat 111 te Nootdorp'
is het mogelijk om de personalia van de bewoners van dat adres te achterhalen. Maar ook
het bij het toezenden 'aan de bewoners van dit pand' kan wel achterhaald worden om
welke personen het pat Immers, de opdrachtgever en de verspreider weten in welke
postcodes deze redame wordt bezorgd. De adressen van deze postcodes kunnen dan ook
achterhaald worden. Daarmee is vanuit een oogpunt van 'persoonsgegevens' de
adressering *aan de bewoners van dit pand' gelijk te stellen aan de adressering 'aan de
bewoners van Min Gerbrandystraat 111 te Nootdorp'. Voorgaande is slechts anders als
het achterhalen van de adressen of het achterhalen van de bi j de adressen behorende
personalia toch onmogelijk is of een onevenredige inspanning zou vergen. Dan is er geen
sprake van persoonsgegevens.

161  In het ovegrote ded van dc en zal er mi spnke ziin van dergelijke beslisregels die op zich geen
persoonsgegevens (meer) ziin·
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De conclusie is dan ook dat, nog los van de vraag of een bepaalde beslisregel aan te
merken valt als persoonsgegeven, het toepassen van cell beslisregel in individuele gevallen
het verwerken van persoonsgegevens is, uitzonderingen waarin het identificeren

onmogelijk is of onevenredige inspanning vergt daargelaten. Daarbi j is het'opzoeken' van
reeds bestaande beslisregels of het (real-time) opstellen van een beslisregel om (direct) in
het individuele geval toe te passen, aan te merken als het verzamelen van
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onder 0, Wbp. Het toepassen van beslisregels in
individuele gevallen valt dan ook geheel binnen de toezichthoudende bevoegdheden van
het Cbp. Omdat het real-time opstellen van een in een individueel geval toe te passen

beslisregel het verzamelen van persoonsgegevens is, valt ook dat gehele proces binnen de
toezichthoudende bevoegdheden
Gelet op voorgaande, rest nog de vraag of en in hoeverre het opstellen van beslisregels die
reeds voor het moment van toepassen waren opgesteldi binnen de toezichthoudende
bevoegdheden valt Anders gezegd: strekken de toezichthoudende bevoegdheden die pas
op het moment van het toepassen ontstaan, zich ook uit tot het voorafgaande proces van

het opstellen van die reeds bestaande beslisregels? Dit is inderdaad het geval Omdat
persoonsgegevens op grond van artikel 11 Wbp bij iedere verwerking toereikend, terzake
dienend, niet bovenmatig, juist en nauwkeurig dienen te zijn, valt, zodra een beslisregel
wordt toegepast, het gehele proces van het opstellen van die beslisregel daarmee binnen de
toezichthoudende bevoegdheden van het Cbp. Anders gezegd: omdat het toepassen van
een beslisregel het verwerken van persoonsgegevens is, valt het opstellen van die
beslisregel ook binnen de toetsing omdat persoonsgegevens op grond van artikel 11 Wbp
toereikend, terzake dienend etc. dienen te zijn. Dat het gehele proces van opstellen van
een beslisregel op het moment van toepassen via artikel 11 (ook) binnen de
toezichthoudende bevoegdheden van het Cbp valt, wil overigens nog niet zeggen dat
durmee ook alle materide normen op het gehele proces van opstellen van toepassing
Zijn.162

De toepasselijkheid van bevoegdheden via artikel 11 Wbp wordt als het ware nog versterkt
door artikel 6 Wbp. Dggrin is bepaald dat elke verwerking (hier het toepassen) behoorlijk,
zorgvuldig en wetmatig dient te zijn. Met name de elementen 'behoorlijk' en 'zorgvuldig'
bieden de mogelijkheid om het voorafgaande proces van het opstellen van een beslisregel
te  betrekken  in de toetsing van de toepassing van die regeL De artibelen  11   en 6 hebben
naast een materiEle betekenis dus, wellicht onverwacht, ook een 'bevoegdheidsvestigende'
component in de situatie dat beslisregels ook daadwerketijk worden toegepast in
individuele gevallen.163

In het voorgaande is geconcludeerd dat het gehele proces van het opstellen en toepassen
op individuele natuudijke personen van met behulp van geautomatiseerde middelen
opgestelde beslisregels zo nia rechtstreeks, dan toch via artikel 11 Wbp binnen de
toezichthoudende en toetsende bevoegdheden van het Cbp valt Het feit dat er bij het
gehele proces van opstellen en toepassen meerdere instanties of bed»en betrokken
kunnen zijn, doet daar niet aan af. Ook in bijvoorbeeld de situatie dat de toepasser van een

162 Zic over het materi,1, kader en de toepasseliikheid daarvan paragraaf 6.4.
163 Omdat bij de toepassing van een beslisregel het toezicht door het Cbp via de grtilrplpn  11  en 6 als het ware in
het voorafgaande proces van het opstellcn wordt gebracht, kunnen deze artikelen wat dat betreft 2ls een
iuridisch Paard van Troie worden gezien.
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beslisregel deze van een andere organisatie of instelling verkregen heeft en wellicht zelf
geen inzicht heeft in de wijze waarop de beslisregel tot stand gekomen is, zijn en blijven de
toezichthoudende bevoegdheden van toepassing. Zoals hierboven is uiteengezet, zijn deze
bevoegdheden immers gekoppeld aan het toepassen van de beslisregels zelf, en niet aan
een bepaalde persoon of organisatie.

I.2.1.2 Verwerken

In het voorgaande is nog niet ingegaan op de definitie van verwerken. Dit is wel nodig,
want het is immers niet uitgesloten dat er bij het toepassen van een beslisregel in
individuele gevallen weliswaar sprake is van persoonsgegevens, maar er (toch) geen sprake
is van 'verwerken' als bedoeld in de Wbp. Artikel 1, onder b, Wbp omschrijft 'verwerken'
als elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens en
bevat zodoende een zeer ruime omschrijving van verwerken. In de Wbp genoemde
handelingen die in ieder geval als verwerkingen zijn te beschouwen zijn: verzamelen,
vastleggen, ordeneg bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vonn van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen,
uiMissen, vernietigen,164 verkrijgen,165 doorvoer,166 en doorgifte.167

Of er inderdaad al dan niet sprake is van verwerken, hangt overigens niet zozeer af van de
definitie in artikel 1, onder b, Wbp, maar veeleer van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, jo.
artikel 1, onder c, Wbp. Volgens die artikelonderdelen is de Wbp van toepassing op de
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens,168 op de niet-
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen en
op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestemd zijn omin een
bestand te worden opgenomen, maar die zich nog bevinden in de fase van verzamelen.169
Een bestand is elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht ofdit geheel van
gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde
wijze, dat volgens bepaalde Criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende
personen.170 Een bestand in de zin van de Wbp is vergelijkbaar met de bekende geheel
handmatige persoonsregistratie van de Wet persoonsregistraties, waar in dit verband
gesproken wordt over een samenhangende verzameling van op verschillende personen
betrekking hebbende persoonsgegevens die met het oog op een doeltreffende madpleging
van die gegevens systematisch is aangelegd.171 Omdat er bij het gebruik van vooraf

164 Art. 1, onder b, Wbp.
165 Art. 1, onder 0, Wbp.
166 Aft 4, tweede lid, Wbp
167 Art 76 Wbp
163 Bij gedeeltelijk geautomatiscerde verwerking vm persoonsgegevens gelden derhalve de regels die van
toepassing Ziin op de geautomatiseerde verwerking ook onverkort voor het niet-geautomatiscerde decl van de
verweriangm Het is dus niet zo dat voor het niet-geautomatiscerde decl vm gedeelteliik geautomatiseerde
verwed,ingen de (Wizondere) regels voor de (geheeD nict-geautomatiseerde verwerkingen geklen
169 Art 2, eerste lid, Wbp.
170 Att 1, onder 4 Wbp.
171 Art 1 Wet persoonsregistraties.
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vastgestelde formulieren veelal al sprake zal zijn van een bestand,172 zullen vele geheel

handmatige verwerkingen binnen de reikwijdte van de Wbp kunnen vallen.

De omschrijving van het begrip 'verwerken' in de Wbp betekent voor het toepassen van
beslisregels dat gis dit toepassen onderdeel uitmaakt van een geheel'73 van geheel of
gedeeltelijk174 geautomatiseerde verwerkingen, de Wbp van toepassing is.
In het geval dat de gebruikte beslisregels enkel op papier voorhanden zijn, maar de
gegevens over de persoon ten aanzien waarvan de beslisregel wordt toegepast wet
geautomatiseerd worden verwerkt, valt ook het verzamelen en het toepassen van de
beslisregel binnen de reikwijdte van de wet het verzamelen en toepassen is dan immers
een onderded van een gehee1175 van gedeeltelijk176 geautomatiseerde verwerkingen. Zo valt
ook het toepassen van een beslisregel onder de reikwijdte van de wet als de beslisregels

zelf geautomatiseerd zijn opgeslagen en geautomatiseerd worden opgezocht terwijl de
gegevens over het individu waarop de 'gevonden' beslisregel wordt toegepast, geheel en al
handmatig worden verwerkt en er ten aanzien van die gegevens eveneens geen sprake is
van een bestand. Ook in dit gevalis namelijk een deel (het verzamelen) van het geheel van
verwerken (het verzamelen en het toepassen) geautomatiseerd.

Slechts in de gevallen dat beslisregels enkel op papier bestaan en op zichzelf geen
persoonsgegevens zijn, en de gegevens over het individu waarop een beslisregels wordt
toegepast geheel en al handmatig worden verwerkt waarbij er tevens geen sprake is van
een bestand, zal het toepassen van een beslisregel niet binnen de reikwijdte van de Wbp
vallen en zijn toezicht en toetsing door het Cbp niet mogelijk

De conclusie is dan ook dat het College bescherming persoonsgegevens, behoudens

uitzonderingen die overigens niet waarschijnlijk zijn, bevoegd is het in individuele gevallen
toepassen van met geautomatiseercle middelen opgestelde beslisregels te toetsen en Acgrbij
ook bevoegd is het aan de toepassing voorafgaande proces van het opstellen van die
beslisregels te toetsen. Wel is zo dat zolang een beslisregel die op zichzelf geen
persoonsgegevens bevat niet wordt toegepast, het College geen toetsende bevoegdheden
heeft

I.2.2 Nuancering

Nu zijn enige kantekeningen bij deze conclusie wel op zijn plaats. Bovenstaande gmt
nadrukkelijk enkel en alleen over de beslisregels die tot stand gekomen zijn met behulp
van de koppeling van bestanden of met behulp van analyseprogrammatuur zoals data
mining programma's.177 Het gaat dus zeker niet over alle gevallen weprin beslisregels

172 Zie BJ· Crouwers-Verbrugge. BMA van Eck & E. Schreuders (red.), Pmoong<gete,u besde,mit· U£*nz,ten
wn & R *t,w#ekamer, 1997, Den Haag, SDU, p. 2, en BMA van Eck, U. van de Pol & C.G. Zandee,
Pmooffe:uns be e,=,4 I/an 11'PR uar IFBP,· Udpraken ms de R,z in:&*amer, 1997, Den Haag, SDU (2,
herziene druk), »  2-3,  en de daar genoemde zaken.
173 Zic de definitie van art  1, onder b, Wbp.
174 Zie de definitic van art 2, cerste lid, Wbp.
175 Zie de deGnitie van art 1, onderb, Wbp.
176 Zie de definitie van art 2, eerste lid, Wbp.
177 Zie ook paragraaf 3.3.3.1.
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worden toegepast Maar ook bij het gebruik van dergelijke met geautomatiseerde middelen
opgestelde beslisregels kan twijfel rijzen of dat wel allemaal het 'verwerken van
persoonsgegevens' is. Wat bijvoorbeeld als de wijze waarop een bepaald individu
behandeld wordt deels ook gel,aseerd is op de eigen mening van degene die een beslisregel
toepast Is er dan ook altijd sprake van 'persoonsgegevens' die aan het individu worden
toegerekendP Of zeggen die eigen meningen meer over de toepasser zelf, dan over degene
op wie een beslisregel wordt toegepast 178
Maar als men dan kijkt naar een recente uitspraak van de Registratiekamer'79, dan zal het
wellicht toch een uitzondering zijn dat er bij de toepassing van (met behulp van
geautomatiseerde middelen opgestelde) beslisregets ten gpnzien van individuen geen
sprake zal zijn van het verwerken van persoonsgegevens.

De Registratiekamer geeft in zaak z2000-1172 haar mening over het 'verwcrken van
persoonsgegevens' in de situatic dat er digitale opnamen van openbare ruimten worden gemgglot
Het gaat daarbij om opnamen met een beeld van 360 graden De beclden geven een buitcnaanzicht
van de gefilmde objecten met algemene informatic over de aard van het object en het gebruik avail.
Op gemeente, plaats, stralt en huisnummer, gecombineerd aan kadastrale codrdinaten, kunnen de
drie dichtstbijzijnde opnemen van een bepaald object geleverd worden. Afnemers van deze beelden
zijn onder andere woningcorporaties, nutsbeddiven en gemeentelijkc en provinciale overheden. Die
afnemers gebruiken de beelden op een wijze waarvan de eigenaren of bewoners volgens de
Registratiekamer directe gevolgen kunnen ondervinden. De Registtatiekamer zegt hierover:
Alle gegevens die informatie lainnen verschaffen over ten identificecibare natuurlijke persoon,
mocten als persoonsgegevens worden beschouwd. De vorm waarin de informatic is vervat doet
hierbij niet ter zake. Een herkenbare videoafbeelding van een persoon is dus een persoonsgegeven.
Ook gegevens over objecten zijn soms persoonsgegevens. Dit is het geval als het gcgeven mede
bepalend kan zijn voor de wijze waarop een bepaakle persoon in het maatschappetijk verkeer wordt
beoordeeld ofbehandeld.
De eigenaren en bewoners van de betrokken panden kunnen in de regel zonder onevenredige
mocite worden geidentificeerd. In elk geval die toepassingen waarbij digitale beelden worden
gebruikt voor de beoordeling van individuele objecten waarvan de betrokken eigenaren of bewoners
directe gevoilgen ondervinden (zoals bij taxatie en belastingen), zullen dan ook leiden tot het
'verwerken' van persoonsgegevens. De betrokken afnemers zullen onder de Wbp in Zoverre als
'verantwoordeliike' voor de verwerking van persoonsgegevens moeten worden aangemerkt Het is
daamaast niet uitgesloten dat het maken en mede met het oog op dergelijke toepassingen
beschikbaar houden van digitale rondkijkbeelden, zal kunnen wor(len beschouwd als 'verzamelen'
van persoonsgegevens. De digitale beelden dragen immers vanaf het begin de mogelijkheid van een
dergelijk gebruik in zich, terwill de activiteiten van het bedrijf er uitdrukkclijk mede op gericht zijn
te bevorderen dat een dergelijk gebruik plaatsvindt

178 Ook in de gevallen waarin br.lisregels in de verhouding tussen beddiven ondefling worden toegepAst, Zal
over het algemeen geen sprake ziin van 'persoonsgegevens'. omdat hetdan veclal niet om identificeerbare
natuurlijke personen gait Deze verhoudingen vallen echter buiten het bcreik van het ondefhavige onderzoek
Zie  paragnaf  11
179 Zaak 22000-1172 van 16 februati 2001.
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I.3 Het vetknjgen van de benodigde informatie en de (verdere) geheimhou(ling
van bedayfsgeheimen

Het College bescherming persoonsgegevens is een bestuursorgaan.180 Het bezit de
bevoegdheid om alle benodigde inlichtingen en medewerking te vragen die noodzakelijk181

zijn voor een goede182 uitoefening van de toezichthoudende taken.183 Personen en
instanties aan wie inlichtingen of medewerking wordt gevraagd, zijn verplicht deze te
verstrekken en medewerking te verlenen. Zelfs een beroep op een geheimhoudingsplicht is
ingeval van eigen betrokkenheid bij het verwerken van persoonsgegevens niet mogelijk.184

Volstrekt absoluut is de bevoegdheid om inlichtingen op te eisen derhalve niet.185 Zo is

het bijvoorbeeld de vraag of een organisatie die van een andere organisatie een beslisregel
verkrijgt en zelf toepast, in het geval dat er op deze toepassende organisatie een bijzondere

geheimhoudingsplicht rust, inderdaad wel gedwongen kan worden inlichtingen betreffende
de opstelling van de verkregen beslisregel te verstrekken.186 In dat geval kan het College
zich voor het verkrijgen van inlichtingen overigens wel weer wenden tot de organisatie die
de beslisregel heeft opgesteld. Die opstellende organisatie is dan verplicht de gevraagde
inlichtingen te verstrekken.187 Als de personen of instanties aan wie medewerking wordt
gevraagd deze niet willen verlenen, kan het College bestuursdwang toepassen.188 Ook
kunnen woningen betreden worden.189

Het College beschikt dus over ruime bevoegdheden om alle gegevens die voor het toetsen
van het opstellen en toepassen van beslisregels nodig zijn boven water te knjgen. Gevolg
hiervan is dat ook (bedrijfs)gegevens met een gevoelig, vertrouwelijk of zelfs geheim
karakter bij het College terecht kunnen komen. De wens dat het College deze gegevens
vertrouwelijk behandelt en geheim houdt is dan ook zeker gerechtvaardigd. Het wettelijk
kader biedt voor die geheimhouding ook de mogelijkheden. Zo rust op het College en
allen die bij het toezicht betrokkenen zijn een geheimhoudingsplicht'90 Weliswaar vallen

de bij het College berustende gegevens onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
waardoor deze geheimhoudingsplicht doorbroken kan worden, maar ten aanzien van
bedrijfsgeheimen kent de Wob een absolute weigeringsgrond.191 Zelfs ten opzichte van de

180Art 1:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
181 Zic 'redelijkerwijs' in art 5:20, cerste lid, Awb.
182 Zic 'redeli ikerwijs' in art 5:13 Awb.
183 Art 61, cerste lid, Wbp en de Artt 5:16 en 5:17 en 5:20, cerste lid, Awb.
184 Art 61, vijfde lid, Wbp. Dit in afwi iking op art 5:20, tweede lid, Awb. Zie ook B.J. Crouwers-Verbrugge,
B.MA van Eck & E. Schreuders (red.), P#Toouggeuns besrbe')'yal. Ui*n:km :wn & R&*wekamer, 1997, Den
Hug, SDU, p. 18, en B.MA van Fick, U van de Pol & CG. Zandee, Pmoottig,Wiess bexbennd, Vas IFPR uar
IF'BP; Uien:kes #m & Regu*wtiekamer, 1997, Den Hug, SDU (2• herziene druk), p. 26, en de dur genoemde

85 De precicze omvang van art 61, vijfde lid, Wbp (geli ik aan artikel 45, zesde lid, Wpr) kan blijkens informatie
van de Registrati,kimer in de praktijk overigens nog wel aanlciding tot discussie geven-
186 Dit natuurlijk voor zover het voor die toepassende organisatic 91 mogelilk zou zijn om de gevraggde
inlichtingen te verstrekken.
187 Art 61, vijfde lid, Wbp, art. 5.16 Awb, en 'cen ieder' in art 5:20 eerste lid, Awb. Deze bepalingen zijn niet
beperkt tot het verkbigen van inlichtingen van enkel 'de verantwoordelijke' in de zin van de Wbp
188 Art 61, vierde lid, Wbp.
189 Art 61, tweede en derde lid, Wbp.
190 Art 25, cerste lid, Awb en art 272 Wetboek van Strafrecht
191 Zie art.10, eerste lid onder 4 Wob.
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Minister van Justitie en een eventuele klager op wiens verzoek het onderzoek is ingesteld,
loinnen gegevens geheimgehouden worden.192

I.4 De benodigde technische en juridische kennis

Om het opstellen en toepassen van bestisregel te kunnen beoordelen, is naast voldoende
informatie dmrover ook specifieke en vaak gespecialiseerde kennis nodig van zowel de bij
de analyse en het opstellen van beslisregels gebruikte methoden en middelen, als van het
juddisch kader dat bij de toetsing van een bepaalde beslisregel van belang is. Een
toetsende instantie moet over al deze kennis kunnen beschikken. Het College heeft die
mogelijkheid. Naast de leden van het College en de medewerkers van het secretariaat,
bestaat de mogelijkheid om buitengewone leden193 te benoemen.194 Daarnaast is het
mogelijk om externe specialisten bij het toezicht en bij de onderzoeken te betrekken.195
Met name deze laatste mogelijkheid biedt ruimte om over bijvoorbeeld gespecialiseerde
data mining kennis te kunnen beschikken.

I.5 De mogelijkheid van rechterlijke beoordeling

Het College heeft de mogelijk om bestuursdwang'96 toe te passen :Its het College van
oordeel is dat het opstellen en toepassen van een beslisregelin strijd is met bij ofkrachtens
de Wbp gestelde verplichtingen.197 Strijd kan bijvoorbeeld aanwezig zijn als een
verantwoordeliike niet aan de algemene verplichtingen van artikel 6 Wbp voldoet In het
geval dus dat het opstellen of toepassen van een beslisregel niet behoorlijk, zorgvuldig of
wetmatig is. In plaats van bestuursdwang kan het College ook een last onder dwangsom
opleggen.198
De beslissing dat bestuursdwang zal worden toegepast en de last onder dwangsom zijn
beide beschibkingen199 waartegen bezwaar bij het College en beroep op de administratieve
rechter opens,Rgn,200 Langs deze nogal onverwachte en wat indirecte weg kan niet alleen
het oordeel van het College, maar kan ook het opstellen en toepassen van de onderzochte
beslisregels aan rechterlijke toetsing onderworpen worden. Toezicht door het College
heeft dus (uiteindelijk ook) de mogelijkheid van rechterlijke toetsing in zich.

192 Art. 59 tweede lid, respectieveliik art. 60, derde lid. Wbp
193 Art  53, eerste lid, Wbp.
194 De undacht van dc Registratiekarner voor gegevensverwerkende technieken en privacyaudits laat zien, dat
het belang van gegevensverwakende tcchnieken onderkend wordt en ook in de personcle bactting tot
uitdrukking komt De inzet van buitengewone leden is tot op heden echter, om het zo maar te zeggen, niet echt
van de grond gekomen.
195 De op grond van 61, eerste lid, Wbp door het College bij besluit aangewezen personen.
'96 Bestuursdwang is hier het door feiteliik handelen door of mnwege het College optredcn tegen hetgeen in
sttiid met bii of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichting is of wordt gedlan. gehouden of
nagelaten (art. 5:21 Awb).
197 Art 65 Wbp en afdeling 5:3 Awb.
198 Art 5:32 lid  1  Awk  Een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan te maken of verdere
overtreding dan wet hefhaling van de overtreding te voorkomen.
19 Art 5:24, cerste lid, respectievelijk art 1.3 Awb.
200 Att 6:4, cerste en dede lid, Awb
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Een  hier wat terzijde staande vmag is  nog wet of bestuursdwang moet worden toegepast of
een last onder dwangsom moet worden opgelegd als het College tot de conclusie komt dat

er sprake is van strijd met de Wbp. Artikel 65 Wbp gaat daar niet vanuit Dit artikel

spreekt erover dat bestuursdwang kan worden opgelegi Terstegge gaat er, op grond van
met ngme milieurechtelijke jurisprudentie, vanuit dat de plicht tot het toepassen van
bestuursdwang zou kunnen bestaan als een (niet lichte) overtreding van de Wbp wordt
geconstateerd. Een weigeting om bestuursdwang toe te passen zal in ieder geval uitvoerig
gemotiveerd moeten worden.201 Niet in alle gevallen van overtreding zal bestuursdwang

echter een aangewezen of een eventedig middel zijn. Daarnaast pleit de expliciete
mogelijkheid om in het jaarverslag bijzondere regels voor een bepaaide sector voor te
stellen202 er voor om niet (al) te snel van een *plicht' tot het toepassen van bestuursdwang
uit te gaan.
Het College is dus zeker niet (geheeD vrij om al dan niet bestuursdwang toe te passel Zo
kan het niet toepassen van bestuursdwang in het geval het onderzoek plastsgevonden
heeft naar aanleiding van een klacht, opgevat worden als een weigering een besluit te
nemen. Als dit schriftelijk aan de klager wordt medegedeeld, staan voor hem bezwaar en
beroep op de administratieve rechter open.203 Daarnaast heeft het College niet de vrijheid
om bijvoorbeeld zonder goede redenen publiciteit aan een bepaalde zaak te geven of 66n
en ander met naam en toenaam in het jaarverslag te vermelden. Dergelijk handelen in het
geval bestuursdwang toegepast had kunnen worden, kan de onderzochte benadelen omdat
deze dan als het ware voor een voldongen feit wordt geplaatst en geen andere

mogelijkheid dan een civiele onrechtmatige daadprocedure heeft om het handelen en het
oordeel van het College rechterlijk te laten toetsen.204

Anders dan bij procedures tussen individuen of belangenorganisaties, bestaat er bij
rechtedijke procedures tussen het College en de toepasser van beslisregels niet het risico
dat gevoelige of bedrijfsgeheimen openbaar worden. Beide partijen zijn hiervan bii
aanvang van de procedure immers al op de hoogte en het College is aan geheimhouding
onderworpen. In civiele procedures tussen betrokkenen en toepassers bestaat dit risico
wel. Partijen kunnen daarbij beschikken over elkaars processtukken. Het risico voor het
publiekelijk bekend worden van vertrouwelijke gegevens of van bedrijfsgeheimen bestaat
met name omdat het betrokken individu of de betrokken belangenvereniging niet aan
geheimhouding is onderworpen en 66n en ander 'zomaar' in de openbaarheid kan
brengen.

201 J.HJ. Terstegge, 'Van de regen ende drup, Enkele beschouwingen over het procesrecht onder dc nieuwe
Wet beschemiing persoonsgegevens; N111,2000, nr. 8,9 250.
m2 Art 26, tweede lid, Wbp.
203 Art 6:2 Awb.
20* Het zou overigens cen goede zaak ziin als het College de gemllen waarin bij de toetsing van beslisregels wel
of niet tot bestuundwang zal worden overgegaan of de ctiteria die  bii  een dergelijke beslissing gebruikt worden,
opnecmt in het verplichte en door de Minister van Justitie goed te kcuren besazursreglement van adkel 56,
derde lid, Wbp.



85

I.6 De mogelijkheid voor maatschappelijke, politieke en ethische discussie

Het opstellen en toepassen van beslisregels kan niet enkel op basis van (de bestaande)
materiele wettelijke normen beoordeeld worden door toezichthouders of rechters. Er zal
behoefte en noodzaak blijven bestaan aan maatschappelijke, politieke, en ethische
discussie over de vrang of bepaalde beslisregels en hun toepassingen maatschappelijk
aanvaardbaar zijn. Een procedure voor toezicht zat dan ook mogelijkheden moeten bieden
om deze maatschappelijk discussie in ogenschouw te nemen en, vooral om deze te
kunnen initiEren en voeden. Voor beide zaken beschikt de Wbp over expliciete
mogelijkheden.

Dat maatschappelijke, politieke en ethische opvatting in het toeZicht door het College
meespelen in de beoordeling, kan op basis van de Wbp ondersteund worden door de
benoeming van buitengewone leden, maar vooral door de Raad van Advies van artikel 53,
vierde lid, Wbp.
Wat terzijde kan over de invloed van maatschappelijke opvattingen nog gewezen worden
op het door de Minister van Justitie goed te keuren verplichte bestuursreglement van het
College.205 Dit geeft de politiek verantwoordelijke minister, eventueel na aandrang van het
parlement, de overigens vrij indirecte mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden of
vormen van toezicht door het College te bevorderen.

Het College kan maatschappelijke discussie initieren en voeden middels de explicietemogelijkheid om in het verplicht gestelde en openbare jaarverslag206 nadere sectomle
regels voor te stellen.207 Betrokkenheid van het parlement bij deze mogelijke sectorale
regels kan verzekerd worden door deze in een formde wet neer te leggen. Als gebruik
gemaakt wordt van de mogelijkheid om deze regels bij Algemene maatregel van bestuur
(Amvb) vorm te geven,208 kan een zogenaamde voorhangprocedure gevolgd worden. Deze
procedure komt er op neer, dat een Amvb niet in werking treedt dan nadat het padement
de mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen en daarover te debatteren.
Daarnaast kan het College ook uit eigen beweging openbaar advies uitbrengen aan de
minister(s) die het aangaat Van een voornemen daartoe dienen deze minister(s) en de
Eerste en Tweede Kamer in kennis gesteld te worden.209  Ook daarbi j is de inschakeling
van de volksvertegenwoordiging dus verzekerd.

I.7 Conclusie en onderdelen toetsing

In de voorgaande paragrafen is aangegeven dat het toezicht door het College bescherming
persoonsgegevens, zij het soms wat indirect voldoet aan de voorwaarden voor toetsing
van het opstellen en het in individuele gevallen toepassen van beslisregels. De regeling
voor het toezicht door het Cbp kan derhalve model staan voor (andere) regelingen over

205 Art 56, dcrde en vierde lid, Wbp.
206 Art 58 Wbp.
207 Art 26, tweede lid, Wbp.
20' Art 26, eerste lid, Wbp·
209 Zie de artt 1, onder 4 en 18 van de Kaderwet adviescolleges.
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het toezicht op beslisregels. Toezicht bijvoorbeeld uit te oefenen door een
privacyfunctiongris of een geschillencommissie met onderzoeksbevoegdheden. Hier
worden de verschillende benodigde onderdelen nog eens opgesomd. Het gast dan om:

1. De (formde) bevoegdheid om het opstellen en toepassen van beslisregels te toetsen.

2. De mogelijkheid om inlichtingen te verkdjgen en de verplichting om deze inlichtingen
teverschaffen.
3. De mogelijkheid om de verkregen inlichtingen 'geheim' te houden.
4. Mogetijkheden om te voorzien in de benodigde kennis op zowel technisch als juridisch

gebied. Bijvoorbeeld door het aanwezig zijn van een secretariaat of het kunnen
inschakelen van specifieke deskundigen.
5. De mogelijkheid voor rechteriijke toetsing. Hierbij kan gedacht worden aan een

gedragscode op grond van artikel 25 Wbp waarin een geschillencommissie in het leven
geroepen wordt waaman geschillen tussen toezichthouder en toepasser voorgelegd kunnen
worden.
6. De mogelijkheid dat maatschappelijke opvattingen bij de toetsing worden betrokken.
7. De mogelijkheid om maatschappelijke discussie te initiEren en te voeden. Bijvoorbeeld
door een openbaar jaarverslag of de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een openbaar
rapport uit te brengen.

I.8 Toepasselijkheid Wbp

In het voorgaande is uiteengezet dat het toezicht door het Cbp inderdaad aan de
verschillende voorwaarden voor toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels

voldoet In deze uiteenzetting is tot dusver nog geen aandacht besteed aan de vmag of de
bevoegdheden van het College zich inderdaad ook uitstrekken tot allerlei situaties waarbij
verschillende instanties beslisregels opstellen en toepassen. In deze paragraaf komt deze

vraag nader aan de orde. Deze vraag ziet op de reikwijdte van de Wbp zel£ De Wbp is
immers niet op alle verwerking van persoonsgegevens van toepassing. In artikel 2, tweede

en derde lid, en in artikel 3, eerste lid, Wbp zijn een aantal gevallen genoemd waarin de

Wbp, ook al is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens, (toch) niet van
toepassing is.  Hier is het dus de vmag of die uitzonderingen een probleem opleveren bij  de
toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels. Of, anders gezegd: zijn er situaties
waarin beslisregels worden toegepast en waarbij er thans geen toezichtmogelijkheden zijn
terwijl het wel wenselijk zou zijn om daar in die gevallen over te beschikken.

De gevallen waarin de Wbp op grond van de artikelen 2, tweede en derde lid, en 3, eerste
lid, Wbp niet van toepassing is, vallen in Mee groepen uiteen. De ene groep bestaat uit

gevallen waarbij er (ter vervanging van de Wbp) geen andere specifieke wettelijke
bepglingen over het verwerken van persoonsgegevens voothanden zija De andere groep
bestaat uit gevallen waarbii er wel sprake is van een andere wettelijke regeling met
specifieke bepalingen over het verwerken van persoonsgegevens.

De groep waarbij er (ter vervanging van de Wbp) geen andere specifieke wettelijke
bepalingen over het verwerken van persoonsgegevens van toepassing zijn, bestaat ten
eerste uit de verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend persoonlijke of
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huishoudelijke doeleinden.210 'Persoonlijke of huishoudelijke doeleinden' is een
omschrijving waarvan de betekenis (nog steeds) niet geheel duideli ik is. Van 'gebruik voor
persoonlijke doeleinden' is sprake wanneer persoonsgegevens worden verwerkt buiten
werksituaties. Bij eenmanszaken mag ook een secretaresse nog wel een lijstje met adressen
raadplegen om van persoonlijke doeleinden kunnen spreken. Bij 'huishoudelijke
doeleinden' gaat het om gebruik binnen een duidelijk bepaalbare groep van personen,
zoals een gezin. Hiervan is ook sprake wanneer in een ander verband meerdere personen
die gezamenlijk een huishouden voeren van de persoonsgegevens gebruik makert. In de
praktijk zal een goed uitgangspunt zi in dat de Wbp van toepassing is zodra men zich gmt
afvragen of en in hoeverre in een concreet geval nog wel sprake is van 'persoonlijke of
huishoudelijke doeleinden'. Dit temeer daar ook gesproken wordt van 'uitsluitend'.
Ook de verwerkingen door de krijgsmacht als de Minister van Defensie daartoe beslist met
het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of
bevordering van de internalionale rechtsorde, vallen niet onder de Wbp.211
Een bijzondere plaats hebben de verwerkingen voor uitsluitend journalistieke, artistieke of
literaire doeleinden.212 Op deze verwerkingen zijn weliswaar een aantal algemene
bepalingen van de Wbp van toepassing verklaard,213 maar (juist) niet de artikelen 51 en 60
Wbp, zodat het Cbp geen toezichthoudende bevoegdheden bezit ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden.
Ten enn,ien van de hier genoemde verwerkingen ligt echter niet voor de hand dat het
ontbreken van tOetSing door het Cbp vooralsnog als een gemis behoeft te worden gezien.
Los van de vraag of het wel waarschijnlijk is dat er in deze gevallen op geautomatiseerde
wijze beslisregels worden opgesteld en in individuele gevallen worden toegepast, kunnen
eventuele problemen bij het toepassen van beslisregels voorzover het de verwerking van
gegevens voor journalistieke doeleinden betreft, aan de orde komen bij de Raad voor de
Journgli1tiek. Ten nan,ien van deze verwerkingen is er dan ook geen volledig gebrek aan
toezichthoudende bevoegdheden.

De groep waarbij er (ter vervanging van de Wbp) wel specifieke wettelijke bepalingen zijn
over het verwerken van persoonsgegevens, bestaat uit de verwerkingen die vallen binnen
de reikwijdte van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten en de Wet
veiligheidsonderzoeken,214 de Wet politieregisters,215 de Wet gemeentelijke
basisadminiztratie persoonsgegevens,216 de Wet op de justitide documentatic en op de
verklaringen omtrent het gedrag217 en de Kieswet.218 De vraag bij deze uitzonderingen van
de Wbp is overigens niet zozeer of de Wbp al dan niet van toepassing is, maar meer ofhet
College toezichthoudende bevoegdheden bezit en dan met name of de artikelen 60, 61 en
65 van de Wbp al dan niet van toepassing zijn.

210 Att 2, tweede lid, onde 4 Wbp
21 1 Artt A derde lid, Wbp
212 Aft 3, eerste lid, Wbp.
213 OP grond van artikcl 3, eerste lid, Wbp zi in dat de artikelen 1,2, 4 tot en met 11,13 tot en met 15, en 25 en
49 Wbp.
214 Art 2. tweede lid, onder b, Wbp.
215 Art 2, tweede lid, onder c. Wbp.
216 Art 2, tweede lid, onder d, Wbp.
217 Art 2, tweede lid onder 4 Wbp.
218 Art 2, tweede lid, onder f, Wbp
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Het College heeft geen bevoegdheden ten aanzien van het verwerken van gegevens door
instanties die vallen onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Een
wetsvoorstel voor een nieuwe Wiv is aanhangig bij  het parlement219 Bij inlichtingen- en
veiligheidsdiensten gaat het om de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en in het kader van de Wet
veiligheidsonderzoeken. Toezicht op die instanties en op de verwerking van
persoonsgegevens door die instanties zal op grond van de nieuwe Wiv voorbehouden zijn
aan de Commissie van Toezicht als bedoeld in artikel 59 van de nieuwe Wiv. Deze
Commissie beschikt over vergelijkbare bevoegdheden als het College.220 De Commissie
heeft geen mogelijkheden tot bestuursdwang. Daarnaast is er geen openbaarheid. Het
opstellen en toepassen van beslisregels door inlichlingen- en veiligheidsdiensten is dus niet
geheel zonder toezicht Het toezicht door de Commissie is echter wel met verschillende
geheimhoudingsbepalingen aan de openbaarheid onttrokken.221
Het lijdt geen twijfel dat het verwerken van persoonsgegevens en het opstellen en
toepassen van beslisregels door inlichtingen- en veiligheidsdiensten zeer diep in de
persoonlijke levenssfeer in kan grijpen. Vanuit dit oogpunt is het aan te bevelen dat de
Commissie van Toezicht het opstellen en toepassen van beslisregels tot aandachtspunt
maakt.222

het College is bevoegd toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van de Wet politieregisters (Wpolr). De artikelen 60 tot en met 64 Wbp ziin Aggrbij
van toepassing.223 Het College heeft ten aanzien van gegevensverwerking op grond van de
Wpolr derhalve geen mogelijkheden tot bestuursdwang op grond van artikel 65 Wbp. Dit
is voor de toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels overigens geen
bijzonder probleem. Het gevolg van het ontbreken van de mogelijk van bestuursdwang is
wel dat het oordeel van het Cbp nia (relatief eenvoudig)  aan een (administratieve) rechter
kan worden voorgelegd.224
Ten aanzien van de definitie van het 'verwerken van persoonsgegevens', kan (mogelijk)
wel een probleem rijzen. Dit omdat de Wpolr niet uitgaat van 'verwerken', maar van het
oude begrip'politieregister'. Een politieregister is een samenhangende verzameling van op
verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde
weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende madpleging van die gegevens

219 Regels met betrel,king tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wi iziging van enkele wetten (Wet
op de inlichtingcn- cn veiligheidsdiensten 19..), Kamersmkken 25 877.
220 Zie de artt 59,69,74 74 en 76 van het wetvoorstel voor een nieuwe Wiv.
ni Zie de artt 67,69 en 77 van het wetsvoorstel voor cen nieuwe Wiv.
222 Gelet op het meer algemene karakter van dit boek en de zeer specificke situatie die inlichtingen- en
veiligheidsdiensten innemen, komt het toezicht op die instanties hier verder niet aan de orde.
223 Bii de aanpassing van de Wet politieregisters op grond van de Wet rot wiiziging van bcpalingen met
betrekking tot de verwerking v20 petsoonsgegevens (Kamerstukken 26 410), zal de Wpolr gewiizigd worden.
Daarbii wordt in at:tikel 26, eerste lid, Wpolr het toezicht toebedeeld aan het Cbp en worden de artikelen 60 tot
en met 64 Wbp in artikel 27 Wpolr van toeplssing veridgerd
224 Dit neemt nict weg dat er geen dwingende reden lijkt te ziin te ziin waarom ook niet attikel 65 Wbp van
toepassing verklaard wordt Ten aanzien van andere ove:heidsdiensten en in het bijzonder ten aanzien van het
openbaar ministeric en ten aanzien van andere opsporingsdiensten dan de politie of marechaussee (bv.  FIOD),
is artikel 65 immers wel vEn toepassing.
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systematisch is aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak.225 Het is echter
nog maar de vraag of zich (veel) gevallen voor zullen doen waarbij het Cbp ten aanzien
van het opstellen en toepassen van beslisregels niet bevoegd zal zijn enkel en alleen omdat
de Wpolr uitgaat van 'politieregister' in plaats van dat de Wpolr uitgaat van 'verwerken'.
Mocht dit toch het geval zijn, dan ligt aanpassing van de wpolr vanuit dit oogpunt voor de
hand.

Voor wat de verwerking van persoonsgegevens in het leader van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) betreft, is het College bevoegd toezicht
te houden en zijn de artikelen 60, 61 en 65 Wbp daarbij van toepassing.226 Het lijkt
overigens niet zo goed voorstelbaar dat op grond van de Wet GBA geregistreerde
gegevens in het kader van de Wet GBA gebruikt worden om beslisregels op te stellen en
toe te passen. Wei kunnen GBA-gegevens een bron zijn voor anderen.227 Als de uit de
GBA ontvangen gegevens door hen vervolgens gebruikt worden bij het opstellen en het
toepassen van bestisregels, zal op die verwerkingen niet (meer) de Wet GBA van
toepassing zijn, maar de wet die op het verwerken door deze ontvangende instanties van
toepassing is.

De Wet op de justitiale documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag zal binnen
afzienbare tijd vervangen worden door de Wet justitiae gegevens (WetJG).228 Hier zal dan
ook ingegaan worden op de (nieziwe) Wet JG.  het College is bevoegd toezicht te houden
op  de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de  Wet JG. De artikelen 60  en
61 Wbp zijn daarbij van toepassing.229 Evenals bij de Wet politieregisters het geval is, is
bestuursdwang op grond van artikel 65 Wbp dus niet mogelijk. De op grond van de van
Wet JG geregistreerde gegevens kunnen een (belangrijke) bron zijn voor met name
wetenschappelijk en statistisch onderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld
recidiveonderzoek of beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Als de ontvangen justitide
gegevens gebruikt worden bij het opstellen en het toepassen van beslisregels, zal op die
verwerkingen niet (meer) de Wet JG van toepassing zijn, maar de wet die op het
verwerken door deze ontvangende instanties van toepassing is. In de WetJG opgenomen
bijzondere geheimhoudingsbepalingen zullen rinnrbij overigens wel van toepassing blijven.

Buiten de bevoegdheid van het College valt ook de registratie van persoonsgegevens op
grond van de Kieswet Het valt echter niet goed in te zien, dat in het kader van verwerking
van gegevens op grond van de Kieswet op basis van de in de kiesregisters opgenomen
gegevens beslisregels worden opgesteld en toegepast Voorzover onder de Kieswet

225 Art. 1, onder 4 Wpolr zoals dit gewijzigd zal worden bii de Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking
tot dc verwerking van persoonsgegevens (Kamerstukken 26 410)
226 Bi j de unpassing van de Wet GBA op grond van de Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens (Kamerst„66-n 26410), zal artikel 120 van de Wet GBA gewiizigd worden.
Daarbii wordt het toezicht toebedecld aan het Cbp en worden de attikclen 60, 61 en 65 Wbp van toepassing
verklaard.
227 Bi»oorbeeld politic, inlichdngen- en veiligheidsdiensten of wetenschappelijke onderzoeksinstituten,
228 Wi iziging van de regels betreffende de verwerking van iustitide gegevens en het stellen van regels met
betrekking tot de venverking van personeclsgegevens in persoonsdossiers (Wet iustitiEle gegevens). Zie voor de
tekst van het voorst« Kamerstukken IL 1999/00,24 797, nr. 10.
229 Art. 25 Voorstel Wet JG (Kamerstukken II, 1999/00,24 797, nr. 10).
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vallende gegevens door anderen230 ontvangen zouden worden en vervolgens gebruikt
zouden worden bij het opstellen en toepassen van beslisregels, zal op die verwerkingen
niet de Kieswet van toepassing zijn, maar de wet die op het verwerken door deze
ontvangende instanties van toepassing is.

Ten aanzien van het verwerken van gegevens waar de Wbp niet op van toepassing is en
het toezicht op de naleving van specifieke privacywetgeving (wel) aan het Cbp is
opgedragen, zal met name gedacht kunnen worden aan het opstellen en toepassen van
beslisregets door de politie. De Wet politieregisters is in dat geval van toepassing. Deze zal
derhalve, zij het kort, behandeld worden in Bijlage III.

230 Biivoorbeeld politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten of wetenschappeliike onderzoeksinstituten
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BIJIAGE II - INHOUDELUKE TOETSING MET DE WET BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS

II.1 Inleiding

In deze bijlage wordt uiteengezet op welke wijze de Wet bescherming persoonsgegevens
een rol speelt of kan spelen bij een inhoudelijke toetsing van het toepassen van met
geautomatiseerde middelen opgestelde bestisregels ten aanzien van individuen. Voordat op
de materiele nonnen van de Wbp wordt ingegaan, wordt echter aandacht besteed aan de
soorten regels bij grondrechten (paragraaf H.2) en aan het dod en karakter van de Wbp
(paragraaf II.3).231 Deze twee paragrafen dienen als achtergrond waartegen de materide
normen en de invulling daarvan geplastst kan worden. In paragraaf II.4 komen een aantal
materiEle normen van de Wbp aan de orde. Als eerste zal in meer algemene zin de
structuur, het model, van de Wbp geschetst worden (II.4.1). Vervolgens zal ingegaan
worden op de inwerking van verschillende materiEle normen uit het beschreven model op
de toetsing van het opstellen en toepassen van beslisregels (II.4.2).

II.2 Soorten regels bij grondrechten

Bij regels over grondrechten kunnen drie soorten regets onderscheiden worden. Als eerste
zijn dat regels die het grondrecht, hier het recht op privacy en de bescherming van privacy,
vastleggen. de constituerende regels. Dggrng t zijn er regels die aangeven onder welke
voorwaarden inbreuken (juridisch gezien) toelaatbaar zijn. Deze zijn onder te verdelen in
verkeersregels en in specifieke instructies. Verkeersregels zijn regels die op een algemene
wijze de voorwaarden aangeven die aan inbreukmakend handelen gesteld worden. Het
gaat daarbij veelat om open normen: normen die in een concreet geval aan de hand van de
omstandigheden van dat geval ingevuld dienen te warden Specifieke instructies zijn regels
die toegesneden zijn op bepaalde specifiek omschreven inbreuken en wErn de
omstandigheden van een bepaalde categotie van gevallen at in de regels zelf zijn
opgenomen.

II.2.1 Constituerende regels

Constituerende regels zijn regels die het grondrecht creEren en vastleggen. Bij privacy en
de bescherming van privacy valt te denken aan artiket 8 EVRM of artikel 10, eerste lid, van
de Grondwet In juridische zin zijn deze regels een conditio sine qua non voor het bestaan
van het desbetreffende recht Kenmerkend voor deze regels is dat een definitie van privacy
niet wordt gegeven.
In deze regels wordt ook aangegeven onder welke algemene voorwaarden het beschermde
goed (toch) aangetast kan worden. Een kenmerkende voorwaarde is dat de mogelijkheid
tot aantasting in nadere regels dient te worden vastgelegd. Deze Mee elementen van
grondrechten: de vestiging van het 'absolute' recht en de mogelijkheid om onder

231 Zie voor deze twec paragrafen: Eric Schreuders en Peter Blok. 'Ptivacyregels en de Wbp op het Internet
Een vcrkcnning van de regels voor het verwerken van gegevens van internetgebruikers door providers en
tnnsporteurs', im J.E J. Prins en J·MA Berkvens (red.), P *wfynguledng in tbeoR /1:,prak*4 tweede druk (Serie
recht en praktijk, 75), 2000, Deventer, Kluwer,  in het bijzonder de pp. 407-411.
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voorwaar(len een inbreuk te maken, zodat het recht niet volledig 'absoluue is, leiden tot
een rechtmatigheidsregime als omschreven in paragraaf 2.4.1.
Doordat in de grondrechten over piivacy tevens wordt aangegeven dat het maken van
inbreuken mogelijk is, ontstgat een tweedeling in inbreuken: de juridisch gerechtvaardige
inbreuken (binnen de randvoorwaarden) en de niet-gerechtvaardigde inbreuken Onbreuken
die niet binnen de randvoorwaarden vallen). Dit laatste onderscheid wordt in de praktijk
en in de meer alleclwgse beoordeling en discussies over privacy niet altijd gemaakt Vaak
Winkt in die discussies door dat (enkeD niet-aanvaardbare inbreuken als een
privacyaantasting worden gezien. De juddische categorie van aanvaardbare inbreuken is in
het dagelijkse discours dan als het ware verdwenen.232

De grondrechten op ptivacy gelden, positiefrechtelijk gezien, alleen ten opzichte van de
overheid. Zij hebben namelijk betrekking op de verticale verhouding tussen de burger en
de overheid en zijn daarom niet direct van toepassing in de relatie tussen private
toepassers van beslisregels en de individuen waarop deze regels worden toegepast
Hiertegen zou kunnen worden ingebracht dat grondrechten, zoals het recht op privacy,
weliswaar primair betrekking hebben op verticale verhoudingen, maar nietternin ook
kunnen doorwerken in horizontale verhoudingen. In artikel 10, tweede en derde lid, van
de Grondwet wordt de wetgever zelfs opgedragen om ook voor horizontale verhoudingen
regels op te stellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De wetgeving die uitvoeting geeft aan
die opdracht beschermt zo het grondrecht op privacy ook in horizontale verhoudingm
Dergelijke uitvoeringswelgeving leidt er, strikt beschouwd, echter niet toe dat daannee in
hotizontale verhoudingen ook sprake is van directe werking van het grondrecht zel£233

Anders dan artikel  8  EVRM  en  17 IVBPR, bevatten de richtlijnen  van de OESO,234  het
Databeschermingsverdag235 en de Aanbevelingen op grond van dit Verdrag geen een ieder
verbindende bepglingen waar burgers in een rechtediike procedure rechtstreeks een
beroep op kunnendoen. Ze bevatten in die zin dan ook geen grondrechten constituerende
bepalingen. Het gast om algemene regels die, uitgaande van een recht op bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, de orngang met persoonsgegevens betreffen. De OESO
aanbevelingen zijn slechts aanbevelingen. Het Verdrag van Straatsburg richt zich enkel tot
de lidstaten. De uitwerking en de kracht van dat verdrag hangt daardoor niet alleen af van,
maar is ook beperkt tot het bereik van nationate welgeving. Voor de EG-

232 Dit zou als een gedeclteliike verklering mee kunnen spelen voor her feit dat privacydiscussies nogal eens
verwarrend ziin omdat gerechtvaardigde privacyinbreuken nict als 'echte' privacyinbreuken worden gezien en
wetgeving, zoals biivoorbeeld de Wbp, daarom nogal eens als overbodig of te beperkend wordt beschouwd.
233 Het grondrecht op informationele ptivacy kan overigens ook op een jurisprudentiele manier doorwerken in
privntrechtelijke verhoudingen. Deze mogeliikheid is hicr verder van veel praktisch belang ontb1004 omdat het
recht op privacy voor wat het verwerken van persoonsgegevens betreft al middcls de nadere wetgeving van
artikcl 10, tweede cn derde lid, van de Grondwet vorm gegeven is in horizontale verhoudingm
234 OECD recommendation concerning and guidelines governing the protection of privacy and transborder
flows of personal data October 1,1980.
233  Convention  For the Protecdon of Individuals with Regard  to Automatic Processing of Personal Data
Council of Europe,  European Treaty Series No.  108.  (Verdrag tot bescherming van personen  met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, Straatsburg, 28 ianuari 1981, TrI,. 1988, 7,
goedgekeurd bii Wet van 20 juni 1990, Stb. 351 , gewiizigd bii Wet van 27 november 1991, Stb. 654).
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Ptivacytichtlilnen236 geldt in dit opzicht in principe hetzelfde als voor het
Databeschermingsverdag. In rechtens afdwingbare zin is men aangewezen op nationale
wetgeving.237 De aanbevelingen van de OESO op het gebied van privacy, het
Databeschermingsverdrag van de Raad van Europa, de ter uitwerking daarvan gegeven
Aanbevelingen en de EG-Privacyrichtlijnen beperken zich echter niet tot de verticale
verhouding tussen Staat en onderdanen. Zij bevelen Staten aan238 of dragen Staten op239
om regelgeving te hebben ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
gegevensverwerking. Deze aanbevelingen zijn, anders dan de grondrechten, dus direct van
brigng voor zowel verticale als horizontale verhoudingen.

II.2.2 Verkeersregels

Verkeersregels zijn regels die op een vrij algemene wijze de wijze waarop inbreuk op het
grondrecht gemaakt kan worden regelen. Te denken valt aan de algemene artikelen 6 tot
en met 9 van de Wbp. Ook deze regels geven geen algemene omschrijving of invulling van
wat privacy precies is. Veeleer zijn het gedragsregels wggrin fatsoensnormen worden
neergelegd die bij het in de constituerende regels vastgelegde recht behoren.

II.2.3 Specifieke instructies

Specifieke instructies zijn regels die toegesneden zijn op bepaalde omschreven
handelingen, veelal op het gebied van een bepaald privacyonderdeel, en waarin vrij precies
wordt aangegeven welke inbreuk is toegestaan en onder welke voorwaarden dat is. Het
zijn vooral deze regels waarin duidelijk wordt dat een bepaalde handeling 'dus'
privacyaantastend is.

236 Richtliin 95/46/EG van het Europees Parlement en de  Raad  van 24 oktober  1995  betreffende  de
bescherming van natuudiike personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vii je verkeer van die gegevens, Pb EG, nr. L 281/31-50 (de algemene EG-Privacyrichthin) en Richtliin
97/66/EG van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bacherming van de
persoonliike levenssfeer in de telecommunicatiesector (de telecom EG-Privacytichtliin).
237 Als de implementatietenniin van cen richtli in echter verstreken is, zonder dat implementatiewetgoving van
kracht geworden is, kan een rechtstrecks beroep op dc richdijn wel mogelijk zija Zie in dit verband over de
gcvolgen van niet tijdige implementatic van de Algemene EG-Privacyrichdiin JEJ. Prins & E. Schreuders,
Rkbt*, en RirbA96 ourp*ag, 8*kmmtati enggeumbmbmnig 1998, Tilburg. CRBI, KUB (deels verschenen als
71 id voor Ptivacy, over de consequentics van veriate implementatie, Pn wg e I,l/bnwal*, 1998, nr. 4, pp. 148-
152, en mr Diana Alonso Bias, LLM„ '25 oktober 1998: The Day After', P,ivag #b#bma#e, 1999, nr. 1, pp. 8-
14. Voor wat het Dati-bescherniingsverdng betreft kan gewezen worden op de zaak Z-Finlind van 27 februad
1997 van het Europees Hof voor de Rechten van Mens (NJ, 1999,516; NJCM-Bull 1997,6, p. 712-733). In die
zaak legt het Hof een verband tussen artikel 8 EVRM en het Databeschermingsverdrag. Op artikelen uit het
Databeschetmingsverdrai dat mede als een uitwerking van het EVRM is te beschouweo, kan in ecn
gerechtelijke procedure niet rechtstreeks een beroep ged=n worden. Op artikel 8 EVRM kan wel rechtstreeks
een bervep gedaan worden. Via een beroep op artikel 8 EVRM zou volgens Z tegen Finland indirect (alsnog)
een beroep gedaan kunnen worden op artikelen van het Databeschermingsverdng
238 OESO en Agnbevelingen RvE.
239 Het Datibeschermingsverdrag en de EG-Privacyrichdijnen
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II.3 Dod & karakter van de Wbp

Als het doel van de Wbp omschreven wordt als de bescherming van onze persoonlijke
levenssfeer, de bescherming van onze privacy, dan zal dat geen bevreemding wekken.
Toch is een dergelijke eendimensionale omschrijving van het dod van de Wbp er 66n met
haken en ogen. Zo kan men betogen dat de Wbp juist regels geeft wanneer en onder welke
voorwaarden de persoonlijke levenssfeer240 mag worden aangetast In deze zin bezien is de
Wbp juist te beschouwen als inbreukveroorlovende regelgeving. Wetgeving die241

ovedgens verplicht is om inbreuk te ktinnen maken. De Wbp geeft zo het kader
waarbinnen persoonsgegevens toch verwerkt mogen worden. Een dergelijke duiding van
de Wbp heeft, zoals gezegd,  in principe slechts gelding in de al genoemde verticale
verhouding tussen overheid en onderagui
Dit ligt anders bij de aanbevelingen van de OESO op het gebied van privacy, het
Databeschermingsverdrag en de ter uitwerking daarvan gegeven Aanbevelingen. Voor
zover men de Wbp als uitwerking van deze regels ziet, is de Wbp wel degelijk een wet die
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer juridisch creeert Tmmers, deze regels
bevelen Staten aan, respectievelijk dragen Staten op, om regelgeving te hebben ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens in
zowel verticale als horizontale verhoudingen. Vanuit deze bepalingen bezien heeft de Wbp

wel degelijk een constituerend karakter voor privacybescherming.
In de EG-Privacyrichtlijnen spelen zowel de bescherming van de persoonliike levenssfeer
als de legitimering van inbreuken een rol. Aan de ene kant blijkt uit de overwegingen dat
de richtlijn mede de persoonlijke levenssfeer uit artikel 8 EVRM (verder) wil beschermen.
De richtlijnen hebben (mede) tot dod de persoonlijke levenssfeer te beschermen
voorzover het om activiteiten gaat die binnen het gemeenschapsrecht vallen, at ongeacht
of de verwerking van persoonsgegevens door overheden of door particulieren
geschied£242

II.4 Het materieel leader van de Wet bescherming persoonsgegevens bij toetsing

In Bijlage I is uitgebreid ingegaan op de bevoegdheden en mogelijkheden voor het College
bescherming persoonsgegevens om het opstellen en het in individuele gevallen toepassen
van  beslisregels te kunnen toetsen.  In deze pangraaf wordt ingegaan op de vragg welke
(algemene) materide normen van de Wet bescherming persoonsgegevens bij de toetsing
van toepassing zijn.243 Ook de beschtijving van het toepasselijke materiae kader is en blijft
een vrij technisch juridische uiteenzetting.
De onderstaande beschrijving is gericht op de vraag welke bepalingen van toepassing zijn
en niet zozeer op de inhoudelijke betekenis van de bep,lingen zelf. De reden aggrvoor is
enerzijds dat er nog geen echte praktijkervating met de Wbp voorhanden is: de Wbp was

240 Beschermd in artikel 8, eerste lid, EVRM, artikel 17 IVBPR, en utikel 10, ceste lid, van de Grond,vet.
241 Zie de artikelen 8, tweede lid, EVRM, 17 IVBPR en 10, eerste lid, van de Grondwet
242 Zie artikel 3, tweedc lid, van de Algemene EG-Ptivacyrichdi in. Aan de andere kant heeft de richtliin tot dod
de vEie uitwisseling van persoonsgegevens tussen landen met een voldoende niveau van privacybescherming
mogelijk te maken en te stimuleren,
243 De nadruk zal liggen op de artt 6,7,8,9, 10, 11, 33, 34,40, 41 en 42 Wbp
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bij het schrijven immers nog niet in werking getreden. Ook bruikbare ervaringen met de
toepassing van de voorganger van de Wbp, de Wet persoonsregistraties zijn op het gebied
van het toetsen van beslisregels niet voorhanden. Anderzijds kan voor de inhoud van deze
bepalingen gewezen worden op de aanwezige handboeken en de al bestaande literatuur.244
Naast voorgaande dient bedacht te worden dat wetgeving ter bescherming van
persoonsgegevens een specifiek juridisch terrein is. In deze wetgeving zijn weliswaar
algemene uitgangspunten geformuleerd. Er zal echter altijd sprake moeten zijn van een
concrete situatie voordat echt duidelijk kan worden ofeen bepaalde gegevensverwerking al
dan niet juddisch toelaatbaar is. Dit laatste hangt, zoals nog zal blijken, samen met het feit
dat deze wetgeving veel open normen kent Het materiae kader bestaat voor het overgrote
deel dan ook uit verkeersregels. Het gaat bij die open normen, bi j die verkeersregels, om
begrippen zoals 'behoortijk en zorgvuldig', 'noodzakelijk' en om een soms complexe
afweging tussen het doel waarvoor gegevens worden verwerkt, de middelen die daarvoor
mogelijk zijn, en het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het
individu. Deze verkeersregels geven dan ook veeleer aan op welke wijze een betoog over
het verwerken van persoonsgegevens jutidisch gevoerd kan worden, dan dat ze precies
aangeven wat nu wel  of niet mag.

II.4.1 De structuur van de Wbp

De algemene beginselen van de Wbp zijn gegroepeerd in een aantal (hoof*categorieen
van verwerkingen. Hoe 'hoger' een bepaald artikel is geplgatst, des te 'omvattender' is het
bereik van dat artikeL  Zo is artikel 6 van toepassing op alle verwerkingen. Artikel 34, lid 1,
sub b, daarentegen speelt alleen een rol als gegevens verstrekt (gaan) worden.
De opbouw van de schema's weerspiegelt de gelaagdheid van de Wbp. Op het verwerken
van persoonsgegevens zijn, afhankelijk van de precieze vorm van verwerken, tegelijkertijd
verschillende groepen, verschillende lagen, met bepalingen van toepassing.

Algement beginseten

verwerken van persoonsgegevens

art£ 6,8+(40,41), 9, /id4+(43), 11

verkrilgen / venamelen gebruiken (verder verwerken) en bewarenad 7,33,34+(43) ant.  9,43, respectieve/#k art 10

bcwerken verstrekken en verspreiden
vastleggen (geautomgti          an.  34,  lid  1,  sub  b,+ (43,44)

art. 34, lid 1, sub 4+(43,44)
-seerd

besluit)
art42

doorgifte naar derde landen
arti 76-78

244  Zie  biivoorbeeld  her recente reeds  in de inleiding genoemde  P,i:wg, Anng in  tbeone es pn:ke* van J·E.J.
Pdns en J·MA Berkvens (red.), tweede druk (Scrie recht en prakti i14 75), 2000, Deventer, Kluwer.
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De  artikelen  6 tot en met 9  en 11 vormen de basisbepalingen voor het verwerken van
persoonsgegevens. Elke verwerking of verdere verwerking dient te voldoen aan de
voorwaarden van deze artikelen.
Het systeem van de Wbp gut er vanuit, dat het aan de verantwoordelijk (degene die de
beslisregel toepast) is om aan te tonen dat in overeenstemming met de wettelijke

bepatingen is gehandeld. Dit vloeit voort uit het rechtmatigheidregime dat kenmerkend is
voor de Wbp. Zie in dit verband bijvoorbeeld het begtip 'slechts' in artikel 8 Wbp, het
begrip 'worden'in de artikelen 6 en 7 Wbp, artikel 11 Wbp dat een plicht inhoudt en het
verbod van artikel 16 Wbp.

II.4.1.1 DZ algemene regel

Het 'moederartikel' in de wet over het omgaan met persoonsgegevens is artikel 6:
persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze verwerkt Het draait in dit artikel om 'behoortijk en zorgvuldig: De
Algemene EG-Privacyrichtliin spreekt in artikel 6, eerste lid, onder 4 over 'eerlijk en
rechtmatig'. In het Engels van 'fair processing'. Daarnaast bepaalt het artikel dat alle
verwerkingen in overeenstemming met de wet moeten zijn. Gevolg van deze Mee
elementen is dat een verwerking in overeenstemming met de wet alleen niet aan de
basisvoorwaarde voldoet De verwerking moet immers ook (nog eens) behoodijk en
zorgvuldig zijn. Aan de andere kant heeft het element dat verwerkingen in
overeenstemming met de wet moeten zijn tot gevolgd dat behoorlijk en zorgvuldig
handelen alleen (eveneens) niet voldoende is. Artikel 6 is te beschouwen als het
legaliteitsbeginsel ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens en vestigt
zodoende op dat terrein 'the Rule of Law'. Een rechtmatigheidsregime derhalve.

De andere materiEle artikelen van de wet, bijvoorbeeld de artikelen 8,7 en 9, kunnen
gezien worden als bepalingen die (enkeD  aangeven wat in een bepaalde situatie wel of niet
'behoodijk en zorgvuldig' of'fair' is. Vanuit een dergelijk licht bezien, is een brigngrijke rot
van de andere artikelen het verkleinen van discussie over de open normen 'behoorlijk en
zorgvuldig' en het daarmee bieden en vergroten van rechtszekerheid. Trnrners, in die
gevallen heeft de wetgever al aangegeven wanneer wel of juist geen sprake is van 'fair
processing'.

Een dergelijke visie biedt ook het ijkpunt voor de overige bepalingen: bieden ze inderdaad
invulling aan het begrip 'fair processing' en bieden ze ook daadwerkelijk rechtszekerheid?
Bepalingen die onvoldoende duidelijk zijn, waarvan de reikwijdte zich moeilijk laat raden
of waaraan meerdere 'uiteenlopende' interpretaties verbonden kunnen worden, voldoen
niet aan de vereisten van vermindering van discussie en vergroting van rechtszekerheid.
Ook aan het in artikel 6 neergelegde legaliteitsbeginsel wordt afbreuk gedaan als de
uitwerkingsbepalingen op zich te veel stof tot discussie bieden. Onvoldoende duidelijk is
dan immers wat de 'Rule ofLaw inhoudt
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II.4.1.2 De gronden voor verwerking

Het tweede centrale artikel is artikel 8. Artikel 8 geeft een opsomming van de gevallen
waarin persoonsgegevens mogen worden verwerkt Het artikel geeft zo aan in welke
gevallen en onder welke omstandigheden verwerking van persoonsgegevens als 'fair' kan
worden aangemerkt.
Cruciaal is dat elke verwerking van persoonsgegevens op 66n of meerdere onderdelen van
artikel 8 gebaseerd moet kunnen worden. Verwerking van persoonsgegevens zonder een
basis in artikel 8 is niet toegestaan.

De meest omvattende gronden voor het verwerken van persoonsgegevens zijn de
onderdelen e en f. Onderdeel e ziet op, algemeen gezegd, de publieke sector
(publiekrechtelijke taak van best:uursorgaan), onderdeel f met name op de private sector.

Overigens kan binnen de publieke sector wel degelijk een beroep gedaan worden op
onderdeel  f als grond voor het verwerken van gegevens. Bestuursorganen zijn immers  ook
verantwoordelijke en de publiekrechtelijke taak van onderdeel e valt binnen het
gerechtvaardigde belang van onderdeel £ Binnen de private sector kan daarentegen geen
beroep gedaan worden op onderdeel e.
In onderdeel e is geregeld dat gegevens verwerkt mogen worden indien dit'noodzakelijk is
voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende
bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt'.
Onderdeel f bepaalt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien 'de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij
het belang of de fundamentele rechten en vtijheden van de betrokkene, in het bijzonder
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert'. Dit onderdeel sluit
af met de zogenaamde privacytoets. Onderdeel fwordt wel aangeduid als een restbepaling.
Dit veelal omdat een dergelijke open bepating niet gemist kan worden- Een gesloten
systeem, zoals de gronden voor verwerking in artikel 8, kan immers niet zonder een
'uitlaatklep'. Artikel 8, onderdeel f, is de grond voor verwerken die sterk aanteunt tegen de
fair processing norm van artikel 6. Door de opname van de privacytoets doet deze
bepating recht aan de functie van privacy. De bepaling gagt uit van een te bereiken
evenwicht in de (rechts)relaties tussen de geregistreerde en anderen en biedt zodoende een
basis voor de bescherming van de individuele vrijheid.
Door de privacytoets in de tekst van onderdeel f op te nemen, wordt het leerstuk van de
horizontale werking van grondrechten (werking van grondrechten in de verhouding tussen
burgers onde:ling) als het ware in de wet zelf opgenomen.
Het is geen gemis dat artikel 8, onderdeel e, anders dan onderdeel f, geen privacytoets
bevat Bij toepasselijkheid van artikel 8 EVRM (directe werking in de relatie overheid
burger) zal gezien de Straatsburgse jurisprudentie wel degelijk een privacytoets plaats
moeten vinden.

De onderdelen a tot en met d kunnen, wat algemeen gezegd, gezien worden als bijzondere
situaties van onderdeel e of onderdeel f. Door opname van die situaties in de wet wordt de
privacytoets als het ware uitgevoerd op het niveau van de wetgever. Bij concrete
toepassing van 66n van de gronden van de onderdelen a tot en met d hoeft deze niet meer
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plaats te vinden. Uiteraard blijft artikel 6 altijd van invloed. Ook een verwerking die
binnen bijvoorbeeld onderdeel a valt, moet daarnaast altijd ook behoorlijk en zorgvuldig
zijn.
Onderdeel a maakt het verwerken van persoonsgegevens mogelijk als de betrokkene (de
geregistreerde) daarvoor 'zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verieend:
Onderdeel b maakt het verwerken mogelijk als dit 'noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, ofvoor handelingen die op verzoek van
de betrokkene worden vedcht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een
overeenkomst'.
In onderdeel c is het verwerken van persoonsgegevens geregeld als dit'noodzakelijk is om
een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is'.
Onderdeel d betreft de gegevensverwerking die 'noodzakelijk is ter viijwaring van vitate

belangen van de betrokkene'.

Bij tog>assing van artikel 8 moeten de artikelen 40 en 41 in ogenschouw worden genomen.
Deze artikelen bevatten het recht op verzet De geregistreerde kbigt daarin de
mogelijkheid om zich tegen het verwerken van gegevens te verzetten. Artikel 40 ornvat
een zogenaamd relatiefverzetrecht en heeft betrekking op de onderdelen e en fvan artikel
8. Artikel 41 kent een absoluut verzetrecht en gaat, kort gezeg« over het bewerken van
gegevens in het kader van direct marketing. Artikel 41  kan, in theorie, die onderdelen van
artikel 8 betreffen. Zo kan op grond van ardkel 41 een toestemming als bedoeld in artikel
8, onderdeel 4 als het ware ingetrokken wor(len. Ook contractuele bedingen kunnen het
inroepen van dit artikel niet voorkomen. Of, anders gezegd: van het recht van artikel 41
kan niet bij overeenkomst of algemene voorwaarden worden afgeweken. Naast artikel 41
kennen overigens ook de artikelen 17, tweede lid, onder b, 18, onder b, sub 3, en 21, eerste

lid, onder b, sub 1, een absoluut verzetrecht ten aanzien van de daar genoemde doeleinden

van verwerking van bijzondere gegevens.

II.4.1.3 Verzamelen, eerste vastlegging & verdere verwerking

Het derde hier te behandelen artikel is artikel 7. Dit artikel stgat centraal bij de eerste fase
van het verwerken van gegevens: het verzamelen en (voor de eerste maal) registreren van
gegevens. Artikel 7 bepaalt dat te allen tijde vooraf duidelijk moet zijn dat
persoonsgegevens voor een bepaald doel verzameld worden en dat expliciet gingegeven
moet (kunnen) worden voor welk doel of voor welke doelen dat is. Daarnaast geeft artikel
7 aan dat het een gerechtvaardigd dod moet zija Artikel 7 vormt samen met artikel 9 de
uitwerking van het doelbindingsptincipe.
De kern van artikel 9 is dat persoonsgegevens niet verder verwerkt mogen worden op een
wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Of een bepaalde
verwerking al dan niet onverenigbaar is, hangt mede af van de verwantschap tussen het
dod van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, de aard
van de betreffende gegevens, de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene,
de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de mate wggrin jegens de betrokkene wordt
voorzien in passende waarborgen.
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Het verbindende element tussen de artikelen 7 en 9 bestaat eruit, dat er meerdere malen

toepassing gegeven moet worden aan artikel 8, en dat er hierbij sprake moet zijn van niet-
onverenigbaarheid. In de fase van venameling en (eerste) opslag is er de
verwerkingsgrondslag die bepalend was bij de verktijging de artikel 8-grond die behoort
bij artikel 7. Vervolgens zijn er de verwerkingsgrondslagen die bepalend zijn voor verdere
verwerking de artikel 8-gronden van het verdere verwerken als bedoeld in artikel 9. Deze
combinaties van grondslagen, die overigens gelijkluidend kunnen zijn (onder het regime
van de Wet persoonsregistraties was dan sprake van bijvoorbeeld van een
doelverstrekking) mogen 'niet onverenigbaar' met elkaar zijn.
Het feit dat in een bepaalde cyclus van verwerkingen artikel 8 meerdere malen toegepast
moet worden vloeit rechtstreeks voort uit het feit dat artiket 8 op alle verwerkingen van
toepassing is. Ook de'fair processing' van artikel 6 is medebepalend voor het antwoord op
de niet-onverenigbaarheidsvraag.

Verkdjlen engondslag Gronds/agen  verder venverken

art 7 & art 8 - niet onverenigbaarheidstoets - art 8 & art 9

Niet alleen interessant, maar wellicht zelfs bepatend voor de toelaatbaarheid van vele
verwerkingen is de betekenis en toepassing van 'niet onverenigbaae. Vraag is of dit toch
niet een wat andere, meer verwerkingen toelatende, betekenis heeft dan het uit de Wet
persoonsregistraties bekende en in de Memorie van Toelichting op de Wbp245 en door de
Registratiekamer246 telkenmale gebezigde begrip 'verenigbaar'. In het juridische discours is
een dubbele ontkenning immers niet altijd hetzelfde als een bevestiging. In het volgende
overzicht worden beide benadetingen tegenover elkaar gezet

Niet-onvennigbaar Vertn aar

- veronderstelt geen verband tUSSen dc - veronderstelt een bepaald verband tussen de
verschillende doelen, ze mogen 'slechts' niet- verschillende doelen
onvercnigbaar zijn

- degene die niet-onverenigbaarheid ste14 zal - degene die verwerkt zal aan moeten
daarvoor informatie/bewiis aan moeten geven/bewijzen dat 66n en ander verenigbaar is
dragen

- een toetsend orgaan kan de eigen
- ctrl toetsend orgaan zal veelal slechts 'verenigbaarheidsopvatting' ten grondslag
marginaal kunncn toetsen; het zal hier vooral leggen aan een oordeel; hicr pat het ook om
de uit het bestuursrecht bekende cen doelmatigheidstoets
rechtmatigheidstoets zijn

245 Kamerstukken 4 1997/98,25 893, nr. 3, pp. 89-94.
246 Advies over de WBP van februati 1997, p. 55.
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II.4.1.4 De gegevens

Artikel 11 geeft op het niveau van de persoonsgegevens zelf invulling aan de 'fair
processing' van artikel 6. In alle gevallen dient het zo te zijn dat de persoonsgegevens
toereikend, tenake dienend en niet bovenmatig zija Alhoewel het artikel de eis bevat dat
de gegevens bij alle verwerkingen toereikend (moeten) zijn, is het nog maar de vraag of het
inderdaad zo is dat bij (nog) niet toereikende gegevens deze dus niet verwerkt mogen
worden. Zo kan het voorkomen dat in het proces van het verzamelen van gegevens niet in
660 keer alle benodigde gegevens voorhanden zijn. Soms zullen meerdere verzamelfasen
nodig blijken te Zijn. Het moge duidelijk zijn dat de alverzamelde maar nog niet geheel
toereikende gegevens, in afwachting van complementedng wel degelijk opgeslagen mogen
worden. Ten aanzien van de toereikendheid kan artikel 11 Wbp maar beter zo gelezen
worden dat (nog) niet toereikende gegevens niet verder verwerkt mogen worden (alleen
venamelen en opslaan dus) totdat ze wel toereikend zijn.
Verder bevat artikel 11 de voorwaarden dat gegevens juistheid en nauwkeurig moeten zijn.
Er moeten twee soorten juistheid worden onderscheiden: formele juistheid en materide
juistheid. Bij formele juistheid moet vooral worden gedacht aan de afwezigheid van
invoerfouten en aan de integriteit van de data Bijvoorbeeld: is een ingevoerd adres een
bestaand adres? of is een weergegeven verklgring ook inderdaad zo afgelegd? Materiele
juistheid ziet op de relatie tussen de gegevens en de werkelijkheid. Daarbij gaat het er
bijvoorbeeld om  of het bestaande adres ook het daadwerkelijke adres van de geregistreerde
is en of de afgelegde verkitring, die inderdaad geregistreerd is zoals die is afgelegd, ook
inderdaad een juiste weergave van de feiten geeft Anders gezega betreft de juistheid het
feit  of het juist is geregistreerd (de formele component),  of nu juist de vraag ofhet juiste is
geregistreerd (de materiEle component)?

II.4.1.5 Niet-onverenigbaarheid en artikel 43 Wbp

Naast een basis in artikel 8 zal, zoals gezegi een verwerking de 'niet-
onverenigbaarheidstoets' van artikel 9 moeten kunnen doorstaan. Het is nu echter artikel
43 dat de mogelijkheid biedt om dit artikel buiten toepassing te laten. Artikel 43 bepgalt
immers dat de verantwoordelijk artikel 9 buiten toepassing kan laten als dit noodzakelijk is
in het belang van onder meer de veiligheid van de stast, de voorkoming, opsporing en
vervolging van strafbare feiten, gewichtige economische en financiele belangen van de stgat
en andere openbare lichamen  en de bescherming van de betrokkene  of van de rechten  en
vrijheden van anderen.
Het is goed om op deze plaats te benadrukken dat ook artike143 een bevoegdheid verleent
Het artikel bevat dan ook niet de verplichting om artikel 9 buiten toepassing te laten. De
verantwoordelijke heeft derhalve de keuze om bij een verstrekking de 'niet-
onverenigbaarheidstoets' wel of niet toe te passen.
De Wet bescherming persoonsgegevens lijkt voor het verstrekken van gegevens in het
kader van de in artikel 43 genoemde onderwerpen een verruiming in te houden ten
opzichte van de Wet persoonsregistraties. De onder de Wet persoonsregistraties bestaande
situatie dat vele verstrekkingen door pal:ticuliere instanties aan bijvoorbeeld politie en
justitie niet plaats (zouden) kunnen vinden omdat er geen sprake is van 'dringende en
gewichtige reden' als bedoeld in artikel 11, tweede lid, Wpr lijkt met de tekst van de Wbp in
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de hand, voorbij. Weliswaar stelt de Memorie van Toelichun 247 dat een wijziging ten
opzichte van de Wet persoonsregistraties niet beoogd is, maar in de tekst van artikel 43 en
artikel 8, onderdeel f, valt niet te lezen dat deze artikelcombinatie enkel toegepast kan
worden in geval van 'dringende en gewichtige reden'. Uiteraard dient artikel 43 naar zijn
aard strikt te worden uitgelegd om te voorkomen dat de uitzondeting de regel overheerst
Het is niet uitgesloten dat meer verstrekkingen aan de voorwaarde 'noodzaak' dan aan die
van 'dringend en gewichtig' gaan voldoen. Zekerheid hierover zal uiteraard pas kunnen
besteen zodra de Wbp daadwerkelijk wordt toegepast

II.4.1.6 Informatieplicht

Voor een 'eerlijke' gegevensverwerking moet de verantwoordelijke de betrokkenen
informeren over het doel van de gegevensverwerking, de rol en de identiteit van de
verantwoordelijke, de ontvangers van de gegevens en de manier waarop de betrokkenen
hun recht op inzage, correctie en verwijdering kunnen uitoefenen.
De actieve informatieplicht bestaat in twee verschillende sit:uaties: als de persoonsgegevens
van de betrokkene zelf zijn verkregen en als  ze  op een andere wijze zijn verkregen.  Op het
eerste geval ziet artikel 33 en op het tweede artikel 34. Deze artikelen bevatten de
inlichtingenplichten voor de verantwoordelijke. De bepclingen zijn een uitwerking van het
transparantiebeginsel: duidelijk moet zijn of moet gemaakt worden dat gegevens verwerkt
worden en waarvoor. Het niet of onvoldoende naleven van de inlichtingenplichten heeft
tot gevolg dat het verwerken van gegevens niet in overeenstemming is met de wet Tenzij
hi j daarvan 'at op de hoogte is' deelt de verantwoordelijke aan de betrokkene zijn identiteit
en doeleinden van de verwerking mee. Tussen Wpr (geregistreerde kan redelijkerwijs
weten dat zijn gegevens in een registratie zijn opgenomen) en de Wbp (betrokkene is op
de hoogte) bestaat op dit punt een verschiL
Nada informatie' moet worden verstrekt voorzover dat nodig is voor een behoorlijke en
zorgvuldige verwerking. De ornvang van deze informgtieverplichting in artikel 33 is, om
het zo maar te zeggen, nogal open omschreven. Zo bepaalt het derde lid dat de
verantwoordelijke naast zijn identiteit en de doeleinden van verwerking, nadere informatie
verstrekt 'voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder
zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de
betrokkene een behoodijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen'.
In feite kan dus het gehele'aanmeldingsformulier' van artikel 28 hieronder vallen. Voor de
verwerkingen die van aanmelding zijn vrijgesteld (artikel 29) kan in dit verband gewezen
worden op artikel 30, derde lid. Of deze onder omstandigheden zeer ruime
inlichtingenplicht ook daadwerkelijk tot meer inzicht bil betrokkenen zal leiden is
overigens een andere vraag. Welke betrokkene zal de algemene voorwaarden,
aanmeldingsformulieren of toelichtingen altijd nauwkeurig lezen? En welke betrokkene zal
het openbaar register van aanmeldingen van de Registratiekamer en de openbare registers
van de privacyfunctionarissen van artikel 62 Wbp regelmatig raadplegen (art 30 Wbp)?

247 Knnerstukken 4 1997/98, 25 893, nr. 3, 9 171. In dc Nota naar aanleiding van her verslag (Kamerstukken
II, 1998/99, 25 892, nr. 6) Wodt Op blz. 32 gesteld dat de situatie van artikel 43 overcenkomt met de
verstrekking op grond van een dnngende en gewichtige reden zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 Wpr. Zie in
gelijke zin Karnerstukken IL 1998/99,25 892, nr. 8, blz. 18.
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De artikelen 33 en 34 kennen ook een verschil in het moment waarop de betrokkene moet
worden geinformeerd. In het geval van artikel 33 is dat v66r het moment van de
verkIijging bij de betrokkene. In het geval van artikel 34 is dat, indien de gegevens worden
vastgelegi op het moment van eerste vastlegging of, wanneer verstrekking aan derden

wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.
In het geval de gegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen bestaat een

uitzondering op de informatieplicht als de mededeling min de betrokkene onmogelijk blijkt
of een onevenredige inspanning kost Dan heeft de verantwoordelijke wel de plicht de
herkomst van de gegevens vast te leggen. Als de vastlegging of verstrekking bij of
krachtens de wet is voorgeschreven hoeft de informatie ook niet te worden verstrekt, maar
moet de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek wel informeren over het
wettelijk voorschrift in kwestie. Tenslotte bestaan uitzonderingen op de informatieplichten
van artikel 33 en 34 wanneer dat (a) in het belang is van de veiligheid van de staat, (b) de
voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten, (c) gewichtige economische en
financiele belangen van de staat en andere openbare lichamen, (d) het toezicht op de
naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen,
bedoeld onder b en c, of (e) de beschenning van de betrokkene of van de rechten en
viijheden van anderen.248 Wanneer de verwerking plaats vindt door instellingen of
diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek besmat, onder voorwaarden, een
uitzondering op de informatieplicht van artikel 34. Ook als persoonsgegevens worden
verwerkt in archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet bestaat een uitzondering op de
informatieplicht van artikel 34.249

II.4.1.7 Bijzondere gegevens

De Wbp kent een aantal bepglingen over het verwerken van zogenaamde bijzondere
gegevens. Een dergelijke regeling is voor Nederland niet nieuw. Onder de Wpr heten

'bijzondere gegevens' nog 'gevoelige gegevens' en zijn nadere bepalingen opgenomen in
het Besluit gevoelige gegevens.
Artikel 16 Wbp somt de bijzondere gegevens op. Het gaat om persoonsgegevens
betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid
en seksuele leven. Daarnaast gaat het om persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap
van een vakvereniging en om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van
dat gedrag.

248 Zie artikel 43 Wbp
249 Zie art 44 Wbp.
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Bdnselen  voor  bibendere Mvem

verwerken van persoonsgegevens
art£  16+23  W'BP  artt  17,18  (aanbef Wecbts'  ),  19,  20,21,22  WBP

gebruiken (verder verwerken) bewaren
verkrijgen
verzamelen verstrekken, versprciden

vastleggen bewerken artt. 17, lid 3,19, /id 2,20, Ed
Z IFBP

Artikel 16 bevat, naast een opsomming van de soorten bijzondere gegevens, een verbod
tot verwerking van die gegevens. In de artikelen 17 tot en met 23 wordt dit verbod, vaak
voor bepaalde soorten gegevens en gebonden aan bepaalde voorwaarden, opgeheven. De
kern van de regeling ten aanzien van bijzondere gegevens is dan ook het verbod en de
opheffing(en) daarvan.
Ten aanzien van de bijzondere gegevens heeft artikel 23 als restbepaling een positie
vergelijkbaar met die van artikel 8, onderdeel £
Artikel 23 schept de mogelijkheid om, ondanks het verbod van artikel 16, toch bijzondere
gegevens te verwerken als
- dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (eerste lid, onder a);
- de gegevens door de betrokkene openbaar zijn gemaakt (eerste lid, onder b);
- dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in
rechte (eerste lid, onder c);
- dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting (eerste lid, onder
d);

- dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende
waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij
wet wordt bepaald dan wel het College bescherming persoonsgegevens ontheffing heeft
vedeend (eerste lid, onder e).
Met name het 'bij wet wordt bepaald' biedt ruimte voor een catalogus van wettelijke
bepalingen op grond waarvan het verwerken van bijzondere gegevens (toch) is
toegestaan.250
Daarnaast bevat het tweede lid een aantal voorwaarden in geval waarvan gegevens mogen
worden verwerkt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek

Voor de verwerking van bijzondere gegevens is het schema van de algemene beginselen
overigens onverkort van toepassing en moeten de algemene bepalingen van de Wbp ook
'gewoon' toegepast worden. Immers, het feit dat het verbod tot verwerken van bijzondere
gegevens wordt opgeheven, betekent nog geenszins dat gegevens ook daadwerkelijk
verwerkt mogen worden. De opheffing van een verbod leidt immers niet automatisch tot

250 Zie biivoorbeeld de artikelen betreffende de registratie van DNA profielen, betreffende de wijzigingen van
dc Archiefwet en betreffende de verwerking van bijzondere gegevens door het CBS in het Voorstel van wet
betreffende Wiiziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kamerstukken
26 410).
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het ontvangen van een bevoegdheid. Ook ten aanzien van de verwerking van bijzondere

gegevens is de Wbp dus gelaagd: naast de laag met bepalingen voor bijzondere gegevens,
zijn ook de lagen met bepatingen voor het verwerken van alle gegevens 'gewoon' van
toepassing.

II.4.1.8 Doorgifte naar'derde landen'

De Wbp kent specifieke bepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens naar 'derde
landen' (alle landen buiten de EU). Dit is alleen toegestaan als er in het derde land sprake
is van een adequate level ofprotection.

Het onderstaand schema geeft een overzicht van de regeling van de artikelen 76 tot en met
78. Ook hier is er wederom sprake van gelaagdheid. Het feit dat het verstrekken van
gegevens naar landen binnen de EU 'zondermeer' is toegestaan, betekent niet dat de (lagen

met) bepalingen over de algemene beginselen en de bepalingen over bijzondere gegevens
niet meer van toepassing zijn.

Intemationak  tentreking van gegevens

binnen buiten EU
EU

geen bij- passend beschermingsniveau geen passend beschermingsniveau
zondere art. 76 an 76+(78,  lid 1, sub a)
regels

toegestaan toch niet niet toegestaan toch tOegestaan
tocgestaan

art. 76,  lidl art. 76, lid l art77,  id  1
Cstecbts) art 78, lid 2, sub a Citubts') wgnning art  77, lid  2
an. 78, lid 2, (Joden bo art. 78, Ed 2, sub a (tenR# ingetrokken art.
subb ministenek  nzeling of 78, lid 2, mb 0

bescbikkinf art 78, lid 2, mb b

Bij doorgifte van persoonsgegevens naar niet EU-landen zullen twee vragen voorop staan:
- is doorgifte mogelijk op grond van artikel 77, eerste lid, Wbp, en, zo niet
- is er in het derde land sprake van adequatepmtection.

De voorwaarde dat er sprake moet zijn van afdoende bescherming impliceert een (vorm
van) risico-analyse. Immers, het zijn ook de risico's die van invloed zijn op de vraag of er
bescherming nodig is. Bij maximaal beveiligde gegevens die enkel verwerkt worden binnen
een volle dochtermaatschappij en door uit Nederignd afkomstig personeel is de situatie
anders dan bij het frank en vcij via Internet verzenden van een grote verzameling adressen.

In de praktijk zal een bruikbare methode zijn om eerst te bezien of artikel 77, eerste lid,
ingezet kan worden als grond voor doorgifte. Hieronder wordt een overzicht gegeven van
deze gronden. Daarna wor(len ze in schema afgezet tegen de verwerkingsgronden van
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artikel 8. Op onderdelen wordt ook mndacht besteed aan de gronden voor verwerking van
bijzondere gegevens. Ook bij internationale verstrekkingen is de Wbp immers gelaagd.

Artikel 77, eerste lid, biedt de mogelijkheid om gegevens door te geven indien:
- de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Het gaat hier om
toestemming voor de doorgifte zelf. Indien een betrokkene toestemming geeft op grond
van artikel 8, onder a Wbp voor het gebruik van zijn gegevens voor direct-marketing
betekent dit 'hoogstwaarschijnlijk' nog niet vanzelfsprricend dat het verwerken van die
gegevens en het per post verzenden uit bijvoorbeeld Ib,<lond rinermee ook is toegestaan
(eerste lid, onder a);
- dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de
verantwoordelijke, ofvoor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht
en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst Bij deze grond vloeit het
verstrekken van gegevens voort uit de overeenkomst (eerste lid, onder b);
- doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een in het belang van de
betrokkene tussen de verantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
- de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang (eerste lid,
onder d);
- doorgifte noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitvoering of de verdediging in rechte
van enig recht (eerste lid, onder d);
- doorgifte noodzakelijk is ter vdjwaring van vitale belangen van de betrokkene (eerste lid,
onder e).
Verder is er nog een regeling voor doorgifte van gegevens uit openbare en enkele andere
registers (eerste lid, onder f).

Doo, pe naar land Fnder een 4doende  bescbermingsniveau

artikel 77, lid 1 artikel 8 bijzondere gegevens

a) ondubbelzinnige toestemming          8, a min of meer art 23, a

b) overeenkomst tussen betrokkene min of mcer 8, b
en verantwoordeli ike

c) overeenkomst tussen 8, e en 8, f
verantwoordelijkc en dcrde ten
behoeve van bet:rokkene

d) noodzakelijk algemeen belang wellicht 8, c wellicht 23, d en 23, e
onder omstandigheden 8,
e crl 8, f

d) 'in rechte' 8, f 23, c

e) vitale belangen betrokkene 8, d 0.1 21, lid 1, a en 21, lid 3
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II.4.2 Toetsing van het toepassen van beslisregels die geen persoonsgegevens zijn

Naar aangenomen mag worden zulten in de meeste Situaties beslisregels toegepast worden
die zelf geen persoonsgegevens zijn. Het gaat dan om de toepassing van zogenaamde

groepsprofielen.

Het op individuele natuurlijke personen toepassen van deze beslisregels is het verwerken
van persoonsgegevens. Het 'opzoeken' van welke (21 bestaande) beslisregel in dit
individuele geval toegepast kan worden, is het verzamelen van gegevens. Op dit
verzamelen en toepassen is het gehele stelsel van materide nonnen van de Wbp van
toepassing. Cent:raal staan in dit geval de artikelen 6, 7,  8, 9 en  11 Wbp. Daarnaast zijn ook
de artikelen 34, 40 en 41 Wbp van bang. Uiteraard zijn ook de andere bepalingen van de
Wbp van toepassing. Bijvoorbeeld de beveiligingsvereisten van artikel 13, het voorafgaand
onderzoek van de artikelen 31 en 32 en de aanmeldingsverplichting van artikel 27 e.v. Het
niet of niet geheel naleven van deze bepalingen staat hier echter niet centraaL Eventuele
tekortkomingen in beveiliging of aanmelding kunnen immers gerepareerd worden zonder
dat dit aan de kern van het opstellen en toepassen van beslisregets betreft, zodat deze
normen niet in matetide zin doorslaggevend zijn voor een beoordeling van het toepassen
van beslisregels.

II.4.2.1 Toepassen beslisregel

Artikel 6 Wbp bepaalt dat elke verwerking van gegevens behoorlijls zorgvuldig en
wetmatig dient te zijn. Artikel 6 legt als het ware een basisnorm die altijd nageleefd dient te
worden. Artikel 7 Wbp houdt in dat het er voor het toepassen en het daarbij verzamelen
van de juiste (al bestaande) beslisregel een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardig dod moet zijn. Dit dod zal gelegen zijn in het doel in de handeling
waarvoor de beslisregel wordt toegepast Op basis van artikel 8 Wbp zal er voor het
toepassen en het'opzoeken' van de juiste beslisregel altijd een verwerkingsgrond dienen te
ziin. Dit betekent dat ten minste 6en van de in artikel 8 onder a tot en met 4 Wbp
opgenomen gronden de basis voor het verwerken dient te geven. Afgezien van de
toestemming van artikel 8, onder 4 Wbp, bevatten alle gronden het element
'noodzakelijk'. Voor zover overzien kan worden, zullen de verwerkingsgronden in de
private sector met name artikel 8, onder b, Wbp en artikel 8, onder f, Wbp zijn. Voor de
overheidssector zal met name artikel 8, onder e, de verwerkingsgrond zijn. Beide
verwerkingsgronden bevatten het element dat de verwerking niet is toegestaan als de
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert Deze zinsnede is weliswaar niet
in de tekst van artikel 8, onder e, Wbp opgenomen, maar voor wat de overheid betreft
geldt deze privacytoets reeds op basis van de verticale werking van het grondrecht op
pdvacy. Daarnaast geldt natuurlijk altijd artikel 6 Wbp. Via dat at:tikel zal een onevenredige
privacyaantasting als 'onbehoorlijk' en 'onzorgvuldig' bestempeld worden.
Ten aanzien van de overheid is de materiEle kern van artikel 8, onder e, dat het verwerken
van persoonsgegevens noodzakelijk dient te zijn voor een goede vervulling van de
publiekrechtelijke taak waarroor de beslisregel wordt toegepast Voor de private sector
geldt op grond van artikel 8, onder f, Wbp dat het toepassen van de beslisregel
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noodzakelijk dient te zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van degene
die de beslisregel toepaSt Bij dit gerechtvaardigde belang gaat het om de goede en normale
bedrijfsuitvoering. Naast artikel 8, onder f, bestaat er voor de piivate sector, zeker in het
kader van insluiting, het doen van aanbiedingen en direct-marketing, wel degelijk de
mogelijkheid om het toepassen van beslisregels in een overeenkomst met de betrokkene
vast te leggen. De verwerkingsgrond is dan artikel 8, onder b, Wbp: noodzakelijk voor de
goede uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk voor de precontractuele fase. Wat
dit laatste betreft dient er dan wel sprake te zijn van een venoek van de betrokkene. Ik
houd het erop, dat dit verzoek van de betrokkene ziet op het feit dat het de betrokkene is
die de precontractuele fase als het ware opent, bijvoorbeeld door het inzenden van een
aanmagformulier. In dit geval lijkt ook een voor het sluiten van de overeenkomst
noodzaketijke toetsing van de betrokkene, bijvoorbeeld een kredietwaardigheidstoets,
binnen de verwerkingsgrond van artikel 8, onder b, Wbp te kunnen vallen.
Voor zover er bij het toepassen ook bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 16 Wbp
worden verwerkt, zal ook aan de regels voor het verwerken van bijzondere gegevens
Voldgen dienen te zijn.
Artikel 11 Wbp betekent in het kader van de toepassing dat de beslisregel in deze concrete
toepassing juiste, nauwkeurige terzake dienende etc. gegevens dient te bevatten. Anders
gezegd: dat het juist, nauwkeurig, terzake dienend etc. is om de gegevens van de beslisregel
aan het individu toe te rekenen.
Artikel 9 Wbp, dat bepaalt dat het verder verwerken van persoonsgegevens niet-
onverenigbaar mag zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zal bij de
toepassing van een beslisregel geen bijzondere rol spelen. Het doel van verzamelen en het
doel van toepassen zal hetzelfde zijn. Het venamelen van gegevens is hier immers het
'opzoeken' van de juiste beslisregel en vindt juist plaats vanwege het feit dat men een
beslisregel wil toepassen.
Als er bij of voorafgaande aan de toepassing van een beslisregel gegevens verzameld
worden bij het individu waar men (eventueel) een beslisregel op wil toepassen, dan geldt
daarvoor eveneens het bovenstaande.

De Wbp kent in de artikelen 33 en 34 een informatieplicht voor de verantwoordelijke
(degene die de beslisregel toepaSt). De verantwoordelijke dient de betrokkene te
informeren. Geschiedt dat niet, dan is het verwerken van persoonsgegevens niet
rechtmatig. Bij het 'opzoeken' en toepassen van een beslisregel worden gegevens
verkregen op een andere wijze dan bij de betrokkene zelf Op het toepassen van
beslisregels is derhalve de informatieplicht van artikel 34 Wbp van toepassing. De
verantwoordelijke zal de betrokkene over het toepassen van een beslisregel dienen te
informeren op het moment dat de gegevens in het kader van de toerpassing van de
beslisregel warden vastgelegd (artikel 34, eerste lid, onder a). Dit informeren is niet nodig
als de betrokkene al van het verwerken van de gegevens op de hoogte is. Van dit'op de
hoogte zijn' kan sprake zijn als al voordat beslisregels worden toegepast, aangegeven
wordt dat toetsing of selectie plaats zal vinden en voor welk doel dat is.251 Als er bij of

251 Vergelijk in dir verband de mededeling op unvmagformulieren voor een  krediet dat toetsing bij het BKR zal
plaatsvinden of de aanmagformulieren voor een mobiel telefoonabonnement waarop aangegeven is dat een
kredietwaardigheidstoets plaats zal vinden.
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voorafgaande aan de toepassing van een beslisregel gegevens verzameld worden bij het
individu waarop men (eventueel) een beslisregel wil toepassen, dan geldt de
informatieplicht van artikel 33 Wbp.

De artiketen 40 en 41 geven de betrokkene het recht om zich tegen het verwerken van

persoonsgegevens te verzetten. Als een betrokkene zich verzet, dan is het verwerken van
gegevens na honorering van het verzet niet (meer) rechtmatig. Het verzetsrecht van artikel
41 is absoluut en geldt - kort gezegd - in gevallen van direct-marketing.

II.4.2.2 Opstellen beslisregel

Omdat gegevens die verwerkt worden op grond van artikel 11 Wbp toereiken4 ter zike
dienend, niet bovenmatig, juist en nauwkeurig dienen te zijn, kan ook het gehele proces
van het opstellen van de toegepaste beslisregel op basis en aan de hand van dit artikel
beoordeeld worden. Alle acht procesvegen kunnen zodoende bij de toepassing van een
beslisregel aan de orde komen. Bij de toetsing van het opstellen van de gebruikte
beslisregel aan de hand van artikel 11 Wbp, strekt de toetsing zich ook uit tot de
gegevensvenameling die aan het begin van het proces staat (het datawarehouse). Ook de
gegevens die rl,grin opgenomen zijn kunnen op toereikendheid, ter zake dienendheid, niet
bovenmatigheid, juistheid en nauwkeurigheid getoetst worden. Deze toetS vindt plaats in
het kader van de vraag of de toegepaste beslisregel inderdaad wel buikbaar is.

II.4.2.3 Datawarehouse

Als de database (het datawarehouse) persoonsgegevens bevat, of als er bij het vullen van
deze database persoonsgegevens zijn verzameld, dan kan dat (weer) getoetst worden un
het gehele materiae kader van de Wbp. De bevoegdheid om geheel te toetsen vloeit
overigens niet voort uit de mogelijkheid om het opstellen van de gebruikte beslisregel aan
de hand van artikel 11 Wbp te toetsen, maar is gebaseerd op het enkele feit dat het daarbii
om het verwerken van persoonsgegevens gaat De artikelen 6,  7,  8  en 11, 33 en  34 en 41
Wbp worden daarbij ingevuld zoals hierboven omschreven.

Bij het vullen, het verzamelen van gegevens om in een datawarehouse op te nemen, is
aandacht voor artikel 9 Wbp wel van belang.
Het proces van gnelyse van gegevens, het opstellen van bestisregels en het toepassen van
die beslisregels heeft als beginpunt de verzameling van de te analyseren gegevens. Het
datawarehouse stnat derhalve aan het begin van het proces. Een dergelijke
gegevensverzameling zal veelal een afzondedijke verzoneling zijn, specifiek aangelegd
voor, en toegesneden op het arlalyseren van gegevens. Dit is natuurlijk niet noodzakelijk.
Ook een productiesysteem kan gebruikt worden om de gegevens die daarin zijn
opgenomen als invoer voor analyse te gebruiken. Voor een beoordeling aan de hand van
het wettelijk kader is overigens niet van belang ofereen specifiek datawarehouse is of niet
Het wettelijk leader grijpt immers aan op de verwerking van persoonsgegevens en ziet niet
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(meer) op de vraag of die gegevens al dan niet een afzonderlijke vetzameling (registratie)
zijn opgenomen.252

Het verzamelen van persoonsgegevens om in het datawarehouse op te nemen, dient te
voldoen aan het materieel kader van de Wbp. Een brl,ngrijke vraag daarbij is die nQnr het
doel waarvoor de gegevens (oorspronkelijk) verzameld zijn ofwaarvoor ze op dat moment
verzameld worden. Het is mogelijk de opngme in een gegevensverzameling ten behoeve
van analyse als dod te vermelden bij het (oorspronkelijk) verzamelen. Het gebruik van de
gegevens voor analyse en het (in een later stadium) opstellen en toepassen van beslisregels
kan dan aangemerkt worden als primair gebruili Daarbij dient het doel uiteraard wel
voldoende nauwkeurig omschreven te Zijn. Het gaat hierbij om het doel als aangeduid in
procesvrng 2 (pangmaf 3.4). Het enkele verwijzen naar de meer algemene bedrijfsdoelen
(procesvmag 1) zal onvoldoende nauwkeurig zijn. Het bij het allereerste moment wagrop
gegevens venameld worden reeds vermelden van de doelstellingen van analyse
(procesvraag 2), zal niet altijd even eenvoudig zijn. Bi j het eerste venamelen van gegevens
zal immers niet altijd duidelijk zijn voor welke doelen specifieke beslisregels in een later
stadium opgesteld en eventueel toegepast zullen kunnen worden.

Als het opnemen van gegevens in een datawarehouse en het gebruik van die gegevens
voor analyse niet tot de bij de eerste verzameling behorende doelstellingen behoort, is er
sprake van zogenaamd secundair gebruik. Bij dergelijk secundair gebruik dient de niet-
onverenigbaarheidstoets van artikel 9 Wbp plaats te vinden. In dat geval zal bezien moeten
worden of de grondslag uit artikel 8 Wbp behorende bij de opname van gegevens in het
datawarehouse, niet-onverenigbaar is met de grondslag (artikel 8) en het doel (artikel D
van de eerdere verkrijging. In het overgrote deel zal de goede bedrijfsvoeting van artikel 8,
onder f, Wbp of de goede tagkuitvoering van artikel 8, onder 4 Wbp de grondslag zijn
voor de opname van gegevens in het analysebestand. De belangrijkste vraag daarbijis of,
en in hoeverre, de beslisregels die in de toekomst mogelijk opgesteld en toegepast zullen
worden en de redenen voor die toepassin& op het moment van vullen van het
datawarehouse reeds een rol speten bij de niet-onverenigbaarheidstoets. Anders gezegd: is
artikel 9 Wbp van toepassing, en zo ja: wat is dggrvan dan de invloed.

Holvast253 betoogt dat de niet-onverenigbaarheidstoets van artikel 9 Wbp in die gevallen
niet plaats dient te vinden omdat er bij gnglyse sprake is van verwerking voor statistische
doeleinden. Secundair gebruik voor statistische doeleinden is in artikel 9, derde lid,
vrijgesteld van de niet-onverenigbaarheidstoets, mits maatregelen worden getroffen om te
verzekeren dat de verdere verwerking uitsluiten geschiedt voor die statistische doeleinden.
In andere woorden: de niet-onverenigbaarheidstoets behoeft niet plaats te vinden als de
gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt worden. Er is bi j anglyse van
gegevens inderdaad sprake van statistische bewerkingen. Vraag is echter of er sprake is van
'uitsluitend statistische doeleinden'. Holvast254 beantwoord die vraag bevestigend in

252 Onder de Wet persoonsregistraties was de *persoonsregistratie' nog wel een element voor toepasselijkheid
van de wet
253 Dr. J·  Holvast,  0*13*  naar bet,g,biwik Mispenoon*:EbeA*,86*n in depubS,kes,am; 2001, Den Hug, SDU
(ITeR recks nr. 42), paragrafen 4.13 en 4.4.4.
25*   Dr.  J.   Holvast,   Ondmpk   naar betg,bndk  ms penoon%kbdd0, #ekn  in  de pubS,ke  ser r,  2001,  Den  Ha,&  SDU
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gevallen waarbij beslisregels opgesteld worden die geen persoonsgegevens zijn of bevatten.
Als dergelijke beslisregels in een later stadium toegepast worden, zal er weliswaar weer
sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens, inaar dat betreft volgens Holvast
een (geheel) nieuw (afzondedijk) proces. Deze scheiding ontstaat omdat de opgestelde

beslisregels geen persoonsgegevens zijn.
Alhoewel er inderdaad sprake is van een dergelijke tweedeling, betekent dit nog niet dat de
opnone van gegevens en de analyse daarvan in de eerste fase 'uitsluitend' voor statistische
doeleinden plaatsvindt Opname in het datawarehouse zal immers ook al op dat moment
vaak gericht zijn op het in de tweede fase (uiteindelijk) kunnen toepassen van beslisregels
in individuele gevallen. Als het toepassen van beslisregels in individuele gevallen (mede)
ten grondslag ligt aan het aanleggen van een datawarehouse en het opnemen van gegevens

daarin,  houd ik het crop dat er geen sprake is van verwerking van gegevens 'uitsluitend
voor statistische doeleinden'.255
De niet-onverenigbaarheidstoets van artikel 9 zal naar aangenomen kan worden, dus een
rol spelen bij het vullen van het datawarehouse. Deze rol zal echter weinig of geen
materiele betekenis hebben. Immers, de opname is gericht op het opstellen van
beslisregels (groepsprofielen)  die zelf geen persoonsgegevens  zija  Zolang die beslisregels
niet worden toegepast, is dan ook geen direct effect op de maatschappelijke positie van
individuen te verwachten. Een ander probleem ten aanzien van een materiEle toets op het
moment van opname van gegevens in het datawarehouse is, dat dan nog niet bekend is of,
en zo ja welke beslisregels 'gevonden' worden en of de mogelijk 'gevonden' beslisregels
ook daadwerkelijk in individt:tele gevallen toegepast zullen (gaan) worden. Of het
uiteindelijk toepassen van bestisregels al dan niet aanvaardbaar is, kan in die gevallen dan
ook feitelijk geen onderdeel zijn van een inhoudelijke beoordeling van opname van
gegevens in een datawarehouse.
Ben privacybedreiging levert het opstellen van beslisregels (die geen persoonsgegevens
zijn) dan ook (nog) niet op. Zodra de beslisregels in individuele gevallen worden toegepast,
is uiteraard wel sprake van invloed op de maatschappelijke positie en komt de privacy van
de betrokken individuen welin het geding. Op dat moment zal toetsing wel gewenst zijn,
en, zoals hierboven uiteengezet, ook plaats kunnen vinden. Anders gezegd: dat een
toetsing bij de opname van gegevens in een datawarehouse niet plaatsvindt of geen
inhoudelijke betekenis heeft, is ook geen gemis. In de fase van toepassing vindt immers
(alsnog) volledige toetsing plaats.

Betrokkenen ktmnen gebruik maken van hun verzetrecht op grond van artikel 40 Wbp om
bezwaar te maken tegen opname van hun gegevens in een datawarehouse. Indien de
rechtmatige opnnme, gelet op de bijzondere omstandigheden van degene die verzet maakt,
rimrdoor als niet-rechunalig beschouwd dient te worden, kunnen geen gegevens over die

(ITeRreeks nr. 42), parignaf 2.6.2
255 Men kan inderdaad terecht stellen det ook in die gevgllen de gegevens uitsluitend voor statistische
bewerkingen worden opgenomen, maar dat vormt niet de toetssteen. In artikel 9, derde lid, Wbp worde immers
niet over kwerkingen', maar over 'doeleinden' gesproken. Als het datawarehouse walrin de gegevens
opgcnomen worden en de beslisregels die 'gevonden' worden inderdaad nooit in individuele gevallen tocgepast
zullen worden, biivoorbeeld omdat er enkel sprake is van statistische bewerltingen voor wetenschappeliik
onderzoek, zal de toets van artikel 9 niet pllats dicnen te vinden. In gevallen dat het onderzoek uitgevoerd
wordt door instelling of diensten voor wetenschappetilk onderzoek of statistick, is ook de informatieplicht van
de grtikelen 33 en 34 Wbp niet van toepassing (zic art 44 Wbp).
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persoon opgenomen worden. In de gevallen dat het datawarehouse gebruikt wordt als
basisbestand om beslisregels op te stellen die zelf geen persoonsgegevens zijn, is echter
nagenoeg uitgesloten dat er omstandigheden zijn op grond waarvan het verzet op basis
van artikel 40 gehonoreerd dient te worden.
De zaak ligt anders als de betrokkene zich verzet op grond van artikel 41. Dit artikel zal
ten aanzien van opname van gegevens in een datawarehouse dat gebruikt wordt het
opstellen van beslisregets die zelf geen persoonsgegevens zijn, echter niet van toepassing
zijn. Er is in de fase van opncme dan immers (nog) geen sprake van'totstandbrenging of
instandhouding van een directe relatie' als bedoeld in artikel 41. De relatie is niet direct
omdat de opgestelde beslisregels geen persoonsgegevens zijn. Wel zal het artikel 41-verzet
in de fase van opname er toe leiden, dat het verzet gehonoreerd dient te worden voor, en
in de gevallen dat in een later stadium een beslisregel voor de in artikel 41 genoemde
gevallen wordt toegepast op die persoon.

II.43 Toetsing van 'bij' de toepassing real-time opgestelde van beslisregels

Als beslisregels bij de toepassing real-time worden opgesteld (voor het moment dat tot
'toepassing' wordt besloten, zijn er dan dus noggeen beslisregels), dan is het gehele proces
van opstellen van de toe te passen beslisregel te beschouwen als het verzamelen. Zie voor
een voorbeeld het in paragraaf 3.3.2 genoemde voorbeeld van credit scoring bij mobiele
telefoonabonnementen. Dit opstellen kan dan: anders dan bij het 'opzoeken' van al
bestaande beslisregels het geval is, aan het gehele materiEle kader van de Wbp getoetst
worden. Dat at gehele kader van toepassing is, zal naar verwachting echter niet (sneD tot
een ander oordeel leiden dan een oordeel in het geval de beslisregel niet real-time, maar
reeds vooraf is opgesteld. Ten aanzien van het toetsen van het 'vullen' van het bij de
analyst en het opstellen van een bestisregel gebruikte datawarehouse geldt hetzelfde als
hierboven in paragraaf II.4.2.3 is opgemerkt

II.4.4 Toetsing in gevallen waarbij er in het gehele proces van opstellen en
toepassen van beslisregels sprake is van persoonsgegevens

Bij de toetsing in gevallen waarbij er in het gehele proces van opstellen en toepassen van
beslisregels sprake is van persoonsgegevens, geldt in feite een optelsom van alle hierboven
in de paragrafen IL4.2 en II.4.3 bedoelde sit:uaties.256 Dit proces is dlls in alle
omstandigheden volledig te toetsen aan het gehele materilge kader van de Wbp. De
artikelen 6, tot en met 9, 11, 33 en 34 en 40 en 41 Wbp worden daarbij ingevuld zoals
hierboven omschreven. Ook in dit geval zal een materieel oordeel naar verwachting niet
anders zijn dan bij de toepassing van beslisregels die zelf, tot het moment dat ze toegepast
worden, geen persoongegevens zijn.
Artikel 9, derde lid, Wbp zal in deze gevallen zeker niet van toepassing zijn. Het proces
van venamelen, anglyseren, en het opstellen en toepassen van beslisregels is in deze
gevallen immers 66n aaneengeschakeld proces waarbij de gegevens niet uitsluitend voor

256 Zie bijvoorbeeld het in pangmaf 4.5.1.1.1. genoemde voorbeeld van de gei:ndividualisecrde klantenkeart,
waarbi i de met die kmart verzarnelde gegevens per individu (kaart) geanglyscerd worden. Dit leidt dan tot cen
individueel profiel op basis waarvan een individu-gedchte aanbieding gedaan kan worden.
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statistische doeleinden gebruikt worden. Het proces is al van meet af aan geticht op het op

een bepaalde wijze bejegenen van de personen waarover individuele beslisregels worden

opgesteld.

II.4.5 De beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen als bedoeld  in
artikel 42 Wbp

Tot dusver is nog geen aandacht besteed aan artikel 42 Wbp. Artikel 42, eerste lid bepaalt
dat niemand kan worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen
zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt

genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestemd

om een beeld te ktijgen van bepaalde aspecten van zijn persoontijkheid. Dit in het eerste

lid neergelegde verbod bestaat uit een drietal elementen. Als eerste moet het gaan om een
besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of een besluit dat de betrokkene in
aanmerkelijke mate treft Daarnaast moet het besluit genomen zijn alleen (enkeD op grond
van een geautomatiseerde verweiking  die, als der(le, bestemd is om een beeld te krijgen

van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van de betrokkene.
Het verbod lijkt met name van belang voor het opstellen en toepassen van beslisregels.

Dat is echter (toch) niet het geval. Alhoewel de precieze betekenis van artikel 42 blijkens
de Memorie van toelichtinga7 in de jurisprudentie nadere inhoud moet krijgen, kan reeds

nu gesteld worden dat het artikel geen inhoudelijke barddre voor het opstellen en
toepassen van beslisregels op zal werpen. In feite betekent het artikel nia meer (en ook
niet minder) dan dat betrokkenen het recht hebben hun zienswijze naar voor te brengen.

Artikel 42, eerste lid, bevat, zoals hiervoor is aangegeven, een verbod. Op grond van
artikel 42, tweede lid, zijn er een drietal situaties waarin dit verbod wordt opgeheven. Zois
het verbod niet van toepassing als het besluit wordt genomen in het kader van het sluiten
of uitvoeren van een overeenkomst en aan het verzoek van de betrokkene is voldaan  (art
42, tweede lid, onder 4 sub 1). Daarnaast is het verbod niet van toepassing als het besluit
wordt genomen in het kader van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst en
passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van zijn gerechtvaardigd belang.

Hieraan is voldggn als de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze over
het besluit naar voren te brengen (art 42, tweede lid, onder 4 sub 2 en derde lid). Het
verbod is, ten derde, niet van toepassing als het besluit zijn grondslag vindt in een wet
waarin mastregelen zijn vastgelegd die strekken tot bescherming van het gerechtvaardigde
belang van de betrokkene (art 42, tweede lid, onder b).
Als er sprake is van 66n van deze drie sit:uaties waarin het verbod wordt opgeheven, dient
de verantwoordelijke de betrokkene de logica die ten grondslag ligt aan de
geautomatiseerde verwerking mede te delen (art 42, vierde lid).

Nog gehed los van de vraag of in een bepaalde situatie inderdaad wel min alle
voorwaarden van artikel 42, eerste lid, is voldaan,258 bestaat de mogelijkheid om niet door
het bepaalde in artikel 42 gehinderd te worden.

257 Kamersmkken II, 97/98, 25 892, nr. 3, p. 169.
258 De dric elementen van het verbod dia dermate specifiek dat in feite alleen in een concreet gevalbezien kan
worden of inderdjad wel aan alle dtie de voorwa den is  voldaan.  In  dat  concrete  geval kan dan bezien worden
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De voorwaarde dat het besluit 'genomen is alleen op grond van een geautomatiseerde
beslissing' biedt voor de praktijk imrners de mogelijkheid om het verbod als het ware te
omzeilen door betrokkenen v66r het nemen van het besluit in de gelegenheid te stellen
hun zienswijze naar voren te brengen. Door dit v66r het nemen van het besluit te doen,
zal artikel 42 niet van toepassing zijn op het besluit Dat de betrokkene in de gelegenheid

gesteld wordt om zijn zienswijze naar voren te brengen acht ik hier voldoende. Het is niet
doorslaggevend of de betrokkene ook daadwerkelijk reageert259 In de praktijk kan het
verbod van artikel 42, eerste lid, dan ook ontlopen worden door de betrokkene, eventueel

geheel geautomatiseerd, in kennis te stellen van een voorlopig besluit of van een
voornemen om een besluit te (gaan) nemen, met daarbij de mededeling dat het besluit na
een bepaalde termijn definitief wordt als de betrokkene geen gebruik maakt van de
gelegenheid om binnen die termijn zijn zienswijze over het voorlopige besluit naar voor te
brengen.260

Voor zover het verbod van het eerste lid van toepassing is, en de betrokkene niet v66r het
nemen van het besluit in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze naar voor te
brengen, kan gebruik gemaakt worden van de ontsnappingsmogelijkheden uit artikel 42,
tweede lid. Als het toepassen van een beslisregel plaatsvindt in het kader van een
overeenkomst, is er geen probleem als aan het verzoek tegemoet wordt gekomen. In
andere gevallen kan de betrokkene de mogelijkheid geboden worden zijn zienswijze naar
voor te brengen. Een telefoongesprek is hierbij blijkens de Memorie van toelichting
voldoende.261
Een andere ontsnappingsmogelijkheid bestaat als het besluit zijn grondslag vindt in een
wet waarin maatregelen zijn vastgelegd die strekken tot bescherming van het
gerechtvaardigcle belang van de betrokkene. Ten aanzien van de overheid lijkt het erop,
dat de situaties waarin de overheid een besluit neemt waartegen bezwaar en beroep op
grond van de Awb mogelijk is, er sprake is van een wet waarin maatregelen zijn vastgelegd
die strekken tot bescherming van de betrokkene. In die gevallen heeft de betrokkene
immers (ook) de mogelijkheid om zijn zienswijze naar voor te brengen. Dit zou echter
betekenen dat de overheid bij nagenoeg alle gevallen weprin ten agn,ien van individuen
besluiten als bedoeld in het eerste lid worden genomen, gebruik kan maken van deze
ontsnappingsgrond. Artikel 42 biedt dan in feite geen (extra) bescherming tegen de
overheid.
De vraag is of ook de Wet bescherming persoonsgegevens zelf, aangemerkt kan worden
als een wet die de grondslag voor het besluit geeft Te denken valt dan aan artikel 8 Wbp
waarin de gronden voor het verwerken van persoonsgegevens zijn opgenomen. Als dit zo
is, dan dient bezien te worden of de Wbp maatregelen kent die strekken tot bescherming
van het gerechtvaardigde belang van de betrokkene. Wat dit Imtste betreft kan gedacht

of de  betrokkene  wel of niet in 'aanmetkclijke'  mate  getroffen worde  Ook  kan dan bezien woorden  of het wel
gaat om een aspect van ziin persoonliikheid. Immers, als een postcodeprofiel mecspeelt, betekent dat dan dat
het om een aspect van persoonliikheid galt?
259 Zie art 42, derde lid. Ook (199'in wordt gesproken over'in gelegenheid stellen'.
260 Voor wat de overheid betreft kan verwezen worden naar artikel 4:7 Awb. Daarin is bepaald dat bij de
voorberciding van beschikkingen waarbij het gevraagde vermoedeliik gehed of gedeelteli ik zal worden
afgewezen, de aanvnger in bepallde gevallen in de gelegenheid gesteld dient te worden zijn zienswiize naar
voren te brengen.
261 Kamerstukken 4 97/98,25 892, nr. i P. 170.
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worden aan het recht op kennisneming en het recht op correctie.262 Deze voorgaande
redenering heeft echter tot gevolg, dat als het eerste lid van artikel 42 van toepassing is, de
uitzonderingsgrond van artikel 42, tweede lid, onder b, ook altiid van toepassing is. Dat
lijkt op zijn minst ongenjmd, zodat deze zienswijze niet kan worden aanvaard.

Als gebruik gemaakt wordt van 66n van de ontsnappingsmogelijkheden van artiket 42,
tweede lid, dient aan de betrokkene wel de logica medegedeeld te worden die ten
grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking. Deze informatieplicht geldt derhalve
niet in het hierboven beschreven geval dat de betrokkene nog v66r het nemen van een
besluit de mogelijlcheid geboden wordt ziin zienswijze mede te delen. Het is onduideli ik
wat onder 'het mededelen van de logica' verstaan dient te worden. Uiteraard is de
mededeling dat 'het systeem' tot een beslissing gekomen is onvoldoende. Maar een
precieze en volledige uitleg van de toegepaste beslisregel lijkt ook niet verplicht Dit nog
los van het fat dat een beddjfdaarmee mogelijk bedrijfsgeheimen prijs zou geven. Tegen
het bieden van een volledig inzicht pleit ook het feit dat deze mededeling niet geweigerd
kan worden op grond van artikel 43 Wbp. De mededeling zal hoogstwaarschijnlijk in
dienen te pan op het feit dat een geautomatiseerde beslissing genomen is en welke
elementen daarbij een rot gespeeld hebben. Een praktisch uitgangspunt zal zijn dat als de
logica dient te worden medegedeeld, de verantwoordelijke aan deze mededelingsplicht
uitvoeting geeft door de betrokkene een overzicht als bedoeld in artikel 35, weede lid,
Wbp te verstrekken. Bij een dergelijk overzicht kunnen de weigeringsgronden van artikel
43 overigens wel toegepast worden.

De (voorlopige) conclusie ten agnzien van artikel 42 Wbp is dan ook dat afgezien van een
onder omstandigheden bestaand recht om zijn zienswijze naar voor te brengen, het artikel
geen (extra) bescherming voor betrokkenen oplevert Omdat de Algemene EG-
Privacyrichtlijn aan het schrappen van artikel 42 in de weg staat, zat het schrappen van dat
artikel hier dus (maar) niet voorgesteld worden.

262 Artt 35 en 36 Wbp.
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BIJ AGE III - INHOUDELUKE TOETSING MET DE WEr
POIlTIEREGISTERS

III.1 Inleiding

Zoals in Bijlage I (paragraaf I.8) is beschreven, is de Wet bescherming persoonsgegevens
niet van toepassing als de Wet politieregisters (Wpolr) het verwerken van
persoonsgegevens regelt De Wpok is van toepassing op politieregisters: registers door de
(reguliere) politie en de marechaussee aangelegd ten behoeve van de uitvoering van de
politietaak als bedoeld in artiket 2 van de Politiewet (art 2, tweede lid, onder 4 Wbp). In
deze derde bijlage wordt uiteengezet op welke wijze de Wet politieregisters een rol speelt
of kan spelen bij een inhoudelijke toetS van het toepassen van met behulp van
geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregels ten aanzien van individuen. Het is
duidelijk dat ook de politie en de marechaussee gebruik zullen (willen) maken van
dergelijke met geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregels. Het Cbp is, zoals in
biilage I is aangegeven (paragraaf I.8), het toezichthoudend orgaan belast met het toezicht
op de nateving van de Wpolr.

III.2 Het materieel kader van de Wet politieregisters

Als voor het opstellen van beslisregels in het kader van de uitvoering politietaak een
datawarehouse wordt aangelegd, dan is dat een politieregister. Het vullen en gebruik
daarvan zal derhalve aan de voorwaarden van de Wpolr dienen te voldoen. Voorzover de
gebruikte beslisregels zelf geen persoonsgegevens zijn, is de bevoegdheid bij het toepassen
daarvan te ontlenen aan artikel 4, derde lid, Wpolr. Dit artikel bepaalt dat de beheerder de
nodige voorzieningen treft ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de
opgenomen persoonsgegevens. Het is dan ook te beschouwen als de 'politiependant' van
artikel 11 Wbp.

De Wpolr gaat er vanuit, dat in een politieregister opgenomen gegevens gebruikt kunnen
worden voor de goede uitvoering van de politietgnk. Met andere woorden: zodra gegevens
in een politieregister zijn opgenomen, staan deze ter beschikking van alle politietaken, uit
te voeren door de gehele Nederlandse politie.263 Weliswaar zijn er voor bepaalde

politieregisters bepaalde beperkingen, maar dat behoeft niet aan het aanleggen en vullen
van een datawarehouse in de weg te staan. In het kader van de Wet politieregisters bestaat
er in die zin geen niet-overenigbaarheidstoets zoals in artikel 9 Wbp het geval is. Het
datawarehouse kan zowel een 'gewoon' als een bijzonder politieregister264 zijn. Het is
mogelijk om in een bepaald geval een zogenaamd tijdelijk register san te leggen dat de
analyse (lees: goede uitvoering van de politietaak) van gegevens in een bepaalde zaak als
doel heeft.265

263 Art. 14, onder a en b, Wpolt en art 14, ecrste lid. onder 4 Besluit politicregisters. Zie ook Zie A.G.P. van
Ruth crl E. Schreuders, Poai gains burb,1714 Een to,Mhg Qp bet g.6*11 ve,yinkkiI:Ze,ing,ine :wn de IF'et
po npir*,r, SDU/Registratiekamer, Den Hagg, paragraaf 5.3 en paragrsaf 6.1.
264 Zic art 1  en paragraaf 31 Wpolr.
265 Zie art 1, onder j, en 13, eerste lid, Wpolr.
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Gegevens mogen in een politieregister opgenomen en (verder) gebruikt worden als de
opnene van gegevens noodzakeNjk is voor het dod vm het register266 en het gebruik
noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak.267 Een politieregister mag
worden aangelegd als dit een bepaald dod heeft dat noodzakelijk is voor de goede
uitvoering van de politieritk.268
De inhoudelijke norm voor een toetsing bij het opstellen en toepassen van beslisregels is
dan ook (geheel) gericht op de goede uitvoering van de politietaak.269 In feite gaat het hier
dus om de vraag of de politie bevoegd is de gegevens te analyseren en of de politie
bevoegd is een bepaalde beslisregels toe te passen. Due bevoegdheid zal ontleend kunnen
worden aan het Wetboek van Strafvordering of aan de Politiewet
Centraal bij het opstellen en toepassen van beslisregels bij de politie zal echter de vraag
staan welke mogetijkheden de politie heeft om het datawarehouse te vullen. Voorzover
daartoe gegevens gebruikt worden die reeds in een politieregister zijn opgeslagen zal dit,
specifieke uitzonderingen daargelaten,270 mogelijk zijn. In de overige gevallen is de politie
afhankelijk van de personen en instanties waarvan zij de benodigde gegevens zou kunnen
verkrijgen.271 Zoals reeds vermeld, is het van crucigal belang, dat het datawarehouse goede
en volledige gegevens bevat Voor het verk,ijgen van deze gegevens is het derhalve van
belang of de verstrekkende persoon, private partij of overheidsinstantie, al dan niet
verplicht is de gegevens  te verstrekken. Centraal staat dus de vraag of de politie, eventueel
na het verkrijgen van een rechterlijke machtiging, kan beschikken over een bevel op grond
waarvan verstrekkende personen en organisaties verplicht zijn de gevmagde gegevens te
verstrekken.

266 Art 4, tweede lid, Wpolr.
267 Artt 14, onder 2 Wpok en 14, eerste lid, onder a Bpolr.
268 Art 4, eerste lid. Wpolr.
269 Zie A.G.P. van Ruth en E. Schrouders, Po51Agge:em be**e,mal Ees toekb5ng qp bet,g,notmtint,rkkingf,negime
ms de  IFetpo146,9*n, SDU/Registratieknmer, Den Hug, P.  57-59.
270 Zie art  12, eerste lid, onder K en tweedc lid, Bpolr voor gevallen waarin moet worden geweigerd Zie art  11
Bpolr voor gevallen waarin kan worden geweigerd. Art 12, eerste lid, onder 4 Bpolr betreft registers die
uitsluitend voor de hulpvetlening zijn aangelegd. Op con enkcle uitzondering nx bestaan er geen registers die
uitsluitend ten behoeve van de hulpvedening. Art. 12, tweede lid Bpolr betreft het verstrekken vRn gegevens
over de uitoefening van geregistreerden van het recht op kennisneming of verbetedng. Art. 11 Bpolr betreft het
verstrekken van gegevens over informanten en het verstrekken van gegevens uit een register waarbij u, mede
gelet op de biizondere aard van het register, direct gevaar voor de geregistreerde of derden zou ziin.
271   Zie  voor  het  verktijgen  van  gegevens:  Eric   Schreuders,  Ad  van  Ruth,  e.2,  Air  de poiS*  ietr  d s¥ten..   De
isformatie:Lihi,sseS,1% tunell de politie es de partiothre sedor op basis pan artiket 11  lid 2 pan de Wet penoonsigistnities, 1999,

Den Haag, SDU Uitgeverij, in het bijzonder de hoofdstukken 2 crt 9. In dit verband kan ook gewezen worden
op de opdracht van de Commissie Strafvordertijke gegevensverggring in de informatiemaatschappij. Die Cie.
heeft tot opdracht om rond aptil 2001  te rapporteren over de uitgangspunten voor de wetgoving betreff60(le de
strafvorderliike gegevensvergaiing in de inforrnatiemaatschappii. Het gaat dan om de vrgag welke vorn:len van
gegevensvergaring en -beweridng voor de strafrordering noodzakeli ik ziin en regeling behoeveri (zie art. 2 van
het instellingsbesluit van de Ministers vanjustitic en Binneolandse Zaken cn Koninkrijksaangelegenheden van 2
mggrt 2000, Stort 17 mnit 2000, ar. 55, p. 12. In dit verband k=n nog gewezen worden op de nog lopendc
ITeR-ondenocken 'Datamining en -interceptie ter opsporing en beveiliging (Universiteit Maastdcht) en
'Plivacy-belernmetingen door datsmining ten behoeve van strafrechtelijk fenomeenonderzoek' (Katholieke
Universiteit Niimegen).
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III.3 Conclusie & koppeling

Concluderend kan dan ook worden gesteld dat de centrale vraag bij het opstellen en
toepassen van beslisregels in het kader van de Wet politieregisters niet ziet op bepalingen
uit die wet, maar gericht is op de vraag of de politie over de bevoegdheid beschikt om
gegevens (onder dwang) te verkri igen, over de bevoegdheid beschikt om de gegevens te
analyseren en over de bevoegdheid beschikt om beslisregels toe te passen. In die zin is het
opstellen en toepassen van beslisregels in feite een vraag van politide en justitiEle

bevoegdheden. De Wet politieregisters zal, in het geval dergelijke bevoegdheden bestaan,
niet aan het opstellen en toepassen van bestisregels in de weg staan. De centrale plaats die
bevoegdheden innemen, sluit geheel aan bij de kern van een rechtmatigheidsregime. Of de
politie in dergelijke gevallen over de benodigde bevoegdheden beschikt, is een vraag die
van de concrete situatie afhankelijk is en zich niet in algemene bewoordingen laat
beantwoorden.

De conclusie ten aanzien van de Wet politieregisters is dat deze wet zelf geen inhoudelijke
grenzen stelt aan het aanleggen van een gegevensvenameling specifiek bedoeld voor het
opstellen en  later) toepassen van beslisregels. Weliswaar kennen de Wet en het Besluit
politieregisters enkele bepalingen ten aanzien van koppeling,272 maar die zijn niet van
toepassing als een specifiek register aangelegd en gevuld wordt ten behoeve van de analyse
van gegevens en voor het opstellen van beslisregels. De koppelingsbepalingen zien enkel
op de sit:uatie dat (tegelijkertijd) gegevens uit verschillende verzamelingen van
persoonsgegevens systematisch met plic,Ar (loinnen) worden vergeleken.273 En dat is bij
enkel het vullen van een politieregister (datawarehouse) niet het geval, omdat er dan geen
sprake is van 'vergelijken: En op het moment dat de in het datawarehouse opgenomen
gegevens worden geanalyseerd, is het geen koppeling omdat er dan gecn sprake meer is
van 'verschillende verzamelingen van persoonsgegevens'.274

272 Artt l en 6 Wpok en 4 en 5 Bpolr
273 Deze definitie ziet door deze bewoordingen met name op matching en profiling. In deze koppclingsbepaling
wordt in feite dan ook een'enge' definitic van koppelen gegeven.
274 Zie voor het feit dat het begrip toppeling' geen good aangrilpingspunt voor juridische regeling biedt met
name de paragrafen 3.3.1.6 en 3.322.3.
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BEDENKINGEN

En zelfs na de samenvatting en bijlagen bevat het verhaal nog inhoudelijk tekst een aantal
bedenkingen. Het betoog lijkt dan als het ware weer opnieuw te beginnen.

Het betoog over data mining, de toetsing van beslisregels en privacy is in de hoofdstukken
2 tot en met 5 en in het Slot gevoerd en is in feite af*esloten. Dit neemt niet weg dat er
bedenkingen tegen of commentaar op de uitgangspunten, stellingen of standpunten kan
(en zaD zija Het betoog mag dan gevoerd zijn, de discussie daarover staat nog maar aan
het begin. In dit (extra) onderdeel zat, als onderdeel van die discussie, ingegaan worden op
mogetilk commentaar en op een aantal mogelijke bedenkingen die tegen het betoog
opgeworpen kunnen worden.

Recht, taal & het betoog (2.2)

De wellicht wat ongebruikelijke keuze voor een betoog, de kern van rechtswetenschap en
het bezig zijn met recht, heeft tot gevolg dat 66n en ander niet uitputtend of uitvoerig
beschrijvend is.  In het betoog zijn in feite enkel de voor het betoog zelf van belang zijnde
onderwerpen beschreven. De keuze voor het voeren van een betoog heeft er dan ook toe
geleid, dat er geen sprake is van een handboek, naslagwerk of van een volledig overzicht
van de stand van zaken en de dagraan voorafgaande ontstaansgeschiedenis. Omdat, zoals
gezegd, het voeren van betogen tot de kern van rechtswetenschap en het bezig zijn met
recht wordt gerekend, zijn er echter geen voldoende redenen waarom een juridisch
proefschrift noodzakelijkerwijs een volledig overzicht van de stand van zaken en de
ontstaansgeschiedenis zou dienen te bevatteri Het 'gemis' aan een dergelijk overzicht is
dan ook geen 'werkelijk' gemis.
De keuze voor een betoog is leidend geweest om de toetsing van het opstellen en
toepassen van beslisregets, waarbij de toetsing hier in eerste instantie aangrijpt op de
toepassing en als het ware via die toepassing ook de voorafgaande fase van het opstellen in
de toetsing betrekt, centmal te stellen. Juist bij toetsing kunnen en worden betogen immers
gevoerd.

Rechtmatig of niet-onrechtmatig  (2.4)

Andere onderscheidingen dan die in rechtmatig en niet-onrechtmatig zijn mogelijk. Te
denken valt dan san een onderscheid in enerzijds een regime dat gericht is op procedures
en procedureregels en anderzijds een regime gericht op het tegengaan van misbruik Ook
een dergelijk onderscheid is in de kern terug te voeren op de onderverdeling in een op de
overheid georienteerd rechtmatigheidsregime enerzijds en een regime uitgaande van een
op het burgerlijk recht georienteerd niet-onrechunatig handelen anderzijds.275
Het introduceren van een in oorsprong op de overheid georienteerd rechtmatig-
heidsregime in horizontale verhoudingen kan overigens best openstaan voor discussie. Dat

275 Zie Report 8/98, "An Abuse Model?" van The Swedisch rr Law Observatory (English trinslation of
sections 1 and 2).
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het grondrecht op privacy middels wetgeving in horizontate verhoudingen wordt

geintroduceerd, stnat min of mee los van de vraag hoe deze horizontalisering exact

vormgegeven dient te worden. Dat privacy ook in horizontale relaties bescherming

verdient en behoeft, leidt immers niet noodzakelijk tot de conclusie dat de normen voor
horizontale relaties dan dus ook gelijk dienen te zijn aan die voor verticale relaties. Vooral
de mogelijkheid om door wetgeving inbreukmakende gegevensverwerkingen mogelijk te
maken, plaatst de overheid in een bevoordeelde positie. Gewenst overheidsgebmik van

persoonsgegevens kan dan, in ptincipe, immers altijd door de overheid zelf middels (eigen)

regels gelegaliseerd ('gewW) worden. Een dergelijke mogelijkheid bestaat nu juist niet voor
private partijen. Die zijn en blijven voor dergelijke wetgeving afhankelijk van de overheid.

Beslisregels (3.3.3.1)

De beslisregels die als aangrijpingspunt voor het recht genomen zijni omvatten een wel erg
ruime categorie van handelen. Daar valt, om het zo maar te zeggen, wel (heeD veel onder.
Mede daarom en gelet op het onderwerp van het onderzoek, is de verdere beschrijving
gericht op beslisregels die op enigerlei wijze met behulp van geautomatiseerde middelen

zijn opgesteld.
Overigens vloeit het feit dat beslisregels een goed aangrijpingspunt vormen, niet
noodzakelijkerwijs en als vanzelfsprekend voort uit de beschrijving van KDD en
koppeling. Daar zit dus als het ware inderdaad een'sprong' in de redeneting. Maar het feit
dat uit deze beschrijving niet noodzakelijkerwijs voorvloeit dat beslisregels het
aangtijpingspunt voor het recht (dienen te) zijn, doet aan de bruikbaarheid van het
aangrijpingspunt niet a  Belangrijk is namelijk dat het aangtijpingspunt bruikbaar is om
een verbinding te leggen tussen het juridische domein en het beschrevene. Een

aangrijpingspunt is in die zin dan ook veel meer een 'bruikbare' juridische vertaling dan
een 'letterlijke'.
De keuze voor de term 'beslisregels' is overigens niet principieel van aard. Ook termen
zoals *beoordelingsregels' of eventueel 'profielen' zouden gebruikt kunnen worden. Ook
deze termen zijn in feite aanduidingen voor 'als-dan' regels. Toch heeft de term
'beslisregels' de voorkeur. Door het gebruik van die term wordt de nadruk gelegd op de
beslissing die ten aanzien van een individu wordt genomen en het is juist die beslissing die
de maatschappelijke positie van het individu raakt Termen zoals 'beoordelingsregels' of
'profielen' zijn minder toegespitst op de beslissing zelf en hebben meer het karakter van
een voorschrift (beoordelingsregets) ofvan een beschrijving (profieD.

Door te spreken van'met behulp van geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregels',
lijkt het aangrijpingspunt toch weer techniek-aff,2nkelijk te worden. Dit is echter niet het
geval. Het aangrijpingspunt is en blijft techniek-neutraal. Immers, als andere technieken

gebruikt worden of als bestaande technieken worden verbeterd, dan kan dit inderdaad van
invloed zijn op de mate wafatin beslisregels worden opgesteld, toegepast, en op de
uitwerking die deze beslisregels op de maatschappelijke positie van individuen kunnen
hebben. Het aangrijpingspunt verandert daarmee echter nog niet Dat zijn en blijven
beslisregels die altijd omgezet kunnen worden in 'als-dan' redeneringen.

Het betoog gaat over die beslisregels die met behulp van de koppeling van bestanden of
analyseprogrammatuur zoals data mining programma's zijn opgesteld, Bij toetsing volgens
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de beschreven methode kan een complicerende factor zijn dat er niet altijd een direct
verband is tuSSen de geautomatiseerd opgestelde beslisregel en de concrete toepassing en
beslissing ten g,nzien van een individu. Een beslisregel kan al lange tijd bestaan,
bijvoorbeeld als deze de uitkomsten van reeds (lang) geaccepteerd wetenschappelijk
onderzoek betreft (zie ook paragraaf 3.4), waardoor het feit dat een met behulp van
geautomatiseerde middelen opgestelde beslisregel is gebruikt als het ware 'onzichtbaar'
geworden kan zijn. Daarnaast zal in bepaaide gevallen een beslissing niet enkel en alleen

gebaseerd ziin op een geautomatiseerd opgestelde beslisregel. Het is immers zeer wel
mogelijk dat naast een geautomatiseerd opgestelde beslisregel ook persoonliike
opvattingen en persoonlijke ervaringen een rol spelen bij een bepaalde beslissing. Als de
nadruk op deze persoonlijke opvattingen en ervaringen ligt (de geautomatiseerd opgestelde
beslisregel vormt dan bijvoorbeeld maar een kleine factor bij de beslissing), zal het
problematisch(er) kunnen worden om die bepaalde beslissing of toepassing nog te
beschouwen als het toepassen van een met behulp van geautomatiseerde middelen
opgestelde beslisregel of'het verwerken van persoonsgegevens:  Of en in welke mate dit te
voorziene praktijkprobleem de toetsing ernstig zal hinderen, zal (nog) in de praktijk
moeten blijken. Dit punt is in ieder geval van belang voor de in het voorwoord genoemde
evaluatie.

Procedure door betrokkene of belanghebbende (4.4.3.2)

De burger, de betrokkene zelf, schuift in het betoog over toetsing nogal naar de
achtergrond. Deze burger heeft immers geen toezichtmogelijkheden. De betrokkene blijft
afhankelijk van een procedure bij rechter of klachtencommissie. Zoals gezegd is de burger
niet in de positie om alle benodigde kennis en middelen in te zetten om het
toetsingsmodel zelf bij de rechter of bij een klachtencommissie voor het voetticht te
brengen. Dat de burger in de beschreven situaiie afhanketijk is van het optreden van een
toezichthouder behoeft echter geen onoverkomelijk probleem te zijn. Het kan zelfs een
voordeel worden als de burger in een procedure gebruik kan maken van de resultaten van
dit toezicht In die zin kan de toezichthouder als het ware ingezet worden als een
deskundige. Daarnaast zijn er vanuit een juridisch oogpunt geen voldoende redenen voor
de stelling dat, ook in gevallen dat voorzien is in toereikend toezicht, de burger zelf altijd
over eenvoudige en praktisch realiseerbare middelen dient te beschikken om 66n en ander
aan een rechter voor te kunnen leggen. Zeker niet nu belanghebbenden op grond van
artiket 60 Wbp de toezichthouder kunnen verzoeken een onderzoek in te stellen.

Informationele privacy & privacybescherming in het juridisch domein (5.3.2)

Het door Vedder276 geintroduceerde begrip categotiale privacy is in het betoog niet aan de
orde gekomen. Dat is hier echter om de volgende redenen geen gemis. Vedder verstaat
onder categoriale privacy in feite die vorm van (informationele) privacy waarbij de

276 Zie bijvoorbeeld: A.H Vedder, 'Privacy en woorden die tekort schieten'. in: Nouwt, S. en W. Voermans
(red), Prhwo in bet bfo,matie&*e'*. SDU, Den Hagg,  1996, p. 22, en Anton Vedder, 'Privacybescherming over
een nicuwe boeg: dammining, ethische problemen en hun oplossing', Pdwg e b»mati, 1999, nr. 3, pp.  106-
114.
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bescherming van persoonsgegevens tekort schiet Categonale privacy is dan ook nodig en
beschermt in de gevallen waarin personen behandeld worden op grond van gegevens die
echter geen persoonsgegevens ziin. Het eat in dit verband met name om groepsprofielen.
Nu zijn dergelijke profielen inderdaad niet als persoonsgegevens aan te merken, zodat ze
de normering van de regels over het verwerken van persoonsgegevens 'missen'. Omdat de

toepassing van dergelijke profielen, van dergelijke beslisregels, onder de Wbp echter wel

degelijk het verwerken van persoonsgegevens is, wordt het 'gemis' mil bescherming, zodra
een beslisregel op een individuele persoon wordt toegepast, als het ware opgeheven.  Dat
groepsprofielen zolang ze niet worden toegepast niet aan wetgeving over het verwerken
van persoonsgegevens getoetst kunnen worden, is vanuit het in het betoog ingenomen
standpunt over privacy en privacybescherming geen probleem. Privacy en
privacybescherming zien daarin immers op de wilze waarop individuen in het
maatschappelijk verkeer behandeld worden. En zolang een beslisregel niet wordt
toegepast, worden personen ook niet op een bepaalde wijze behandeld. De ook door
Vedder genoemde situatie dat beslisregels zonder te worden toegepast als het ware
onderdeel uit gaan maken van de 'algemene' maatschappetijke kennis, waardoor het
toepassen daarvan middels en op basis van die algemene kennis voor het recht als het ware
onzichtbaar wordt, blijft wel bestaan. Maar dan gaat het toch vooral over situaties waarin
de ene persoon de andere behandeld op basis van vooroordelen en wellicht zelfs op basis
daarvan discrimineert

Niet alles is te regelen (Slot)

De toelaatbaarheid van het opstellen en toepassen van beslisregels blijft, zoals gezegi
afhankelijk van de invulling van open normen. Die invulling is vooral een kwestie van
maatschappelijke, normatieve en morele opvattingen, die overigens per situatie
verschillend kunnen zijn. Wel kan, als er ten aanzien van de niet-aanvaardbaarheid van de
toepassing van een bepaalde beslisregel duidelijkheid bestaat of is ontstaan, een specifieke
instructie voor dat gmt gemaakt worden. Maar wanneer is het opstellen en beslisregels nu
wet of niet toegesmgn of aanvaardbaar. Is er rlegrbij verschil per sector of per handeling?
Watvindt de schrijver depr zelfvan?
Tja, dergelijke Ondividuele) opvattingen behoren in feite niet tot het hier gevoerde
juridische betoog, maar tot de al genoemde noodzakelijke maatschappelijke discussie.
Voor wat die discussie betreft, lijkt mij dat de aandacht in ieder geval gericht zou moeten
zijn op processen van uitsluiting. Hiermee wordt gedoeld op de behandeling, zo men wil
benadeling, van 'slechte' risico's en de bevoordeling van 'goede' risico's. Deze uitsluiting
betreft dan vooral de private sector. Te denken valt aan verzekeringen, kredieten en aan
bepaalde marketingactiviteiten. Dit lastste met name als goederen of diensten exclusief
voorbehouden zijn aan degenen die, geheel afhgnkelijk van de aanbieder, een aanbie(ling
ontvangen. Aanbiedingen derhalve waarbij de personen die geen aanbieding ontvangen als
het ware volledig buiten spel staan.
Voor wat de overheid betreft, gaat het toch vooral om toezichthoudende en opsporende
instanties. Overheidstaken dus die van oudsher wel aangeduid worden als de zwaardmacht
van de overheid: de politie en de belastingdienst Belangrijk ten aanzien van overheid lijkt
mij echter ook aandacht voor (en beperking van) de bevoegdheden die de overheid bezit
(en zichzelf toekent) om gegevens te verktijgen. Wat de overheid betreft is dus ook het
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verzamelen aan het begin van het proces van analyseren, opstellen en toepassen van
beslisregels een punt van aandacht Zeker als deze bevoegdheden een verplichting tot het
verstrekken van gegevens inhouden.

Toezicht door het College bescherming persoonsgegevens (Bijlage D

Aan het toezicht, in het bijzonder door het College bescherming persoonsgegevens, is een
centrale rol toebedeeld. En dat op een moment dat het college juridisch nog niet bestaat
omdat de Wet bescherming persoonsgegevens te laat in werking treedt Op basis van de
Algemene EU-Privacyrichtlijn had dat op 25 oktober 1998 moeten zijn. De beschrijvingen
over de Wbp zijn hebben dan ook een Foorlopig' karakter. in de praktijk zijn de
bepalingen daarvan immers nog niet werkelijk toegepast. In die zin is het onderzoek
gehinderd door het nogal langdurige wetgevingsproces. De bij de aanvang van het
ondenock  in 1996 bestaande verwachting dat bij afsluiting van het onderzoek gebruik
gempgkt zou kunnen worden van de eerste ervaringen met de toepassing van de Wbp is
dus niet uitgekomen.
Als op basis van praktijkervatingen met het voorgestelde toetsingsmodel uiteindelijk toch
zou blijken dat de huidige regeling niet (geheeD toereikend is om het toepassen van
beslisregels te toetsten, dan is het mogelijk de Algemene EU-Privacyrichtlijn en, in het
verlengde daarvan de Wbp, zo aan te passen dat toezicht ook mogelijk is ten aanzien van
het in individuele gevallen toepassen van met gebruik van geautomatiseerde middelen
opgestelde beslisregels. Daartoe is dan slechts een kleine wijziging nodig een omschrijving
van beslisregels en een uitbreiding van de taken en het toeZicht van het toezichthoudend
orgaan. Op dit moment is er echter geen aanleiding om een dergelijke wijziging nu al voor
te stellen. Het wijzigen van een EU richtlijn is daarnaast overigens ook niet eenvoudig en
snel uit voeren.

Daarnaast is het zo dat enkel een regeling over toezicht natuurlijk niet voldoende is om
ook daadwerkelijk in alle gevallen de naleving van alle bepalingen te verzekeren. Zeker bij
regels over privacy is en blijft de naleving daarvan voor een groot deel afhankelijk van
personen en organisaties zel£ Anders gezegd: naleving van privacywetgeving is en zal voor
een groot deel afhankelijk zijn van de vraag of de normen al dan nia door de betrokken
partijen geTnternaliseerd zijn; of ze deze normen tot de hunne gemaakt hebben. En dat
personen normen (gedwongen) moeten internaliseren is in onze samenleving gelukkig niet
het uitgangspunt van regulering en overheidshandelen.

Bedenkingen

Ook tegen het opnemen van een aantal bedenkingen kunnen bedenkingen bestaan.
Vanzelfsprekend zijn hier alleen die bedenkingen opgenomen die de schrijver zelf
onderkend, maar tegelijkertijd niet doorslaggevend acht Zouden ze dit wel zijn, dan
zouden het in feite geen bedentring meer zijn, maar zou het betoog aangepast zijn. In diezin is het betoog dan ook niet voor 'altijd' af. Nieuwe bedenkingen of andere inzichten en,
niet te vergeten, ervaringen met de Wbp en 'echte' toetsing van het opstellen en toepassen
van beslisregels, kunnen (en zullen ook weI) tot aanpassing van het betoog aanleiding
geven.



Stellingen bij

DATA MINING, DE TOETSING  VAN  BESLISREGELS  e PRIVACY

1. Dat het onvoorspelbare zal gebeuren is het meest voorspelbaar.

2. Niet alle privacyschendingen zijn (on)geoorlooff

3. Grondrechten hebben pas 6cht waarde als ze de individuen die iets gedaan hebben wat
niet mag ook din beschermen. De in de noten 145 en 146 vermelde jurisprudentie
miskent dit

4. Gelukkig vermelden de kledingvoorsch ften in het promotiereglement van de
Katholieke Universiteit Brabant slechts aanbevolen kledij. Ingeval van een verplichtend
karakter zouden deze voorschriften door het onderscheid naar geslacht dat daarin gemaakt
wordt in sttijd zijn met de Algemene wet gelijke behandeling.

5. Het door de promovendus niet volledig navolgen van kledingvoorschriften kan slechts
ter discussie gesteld worden als en zodra deze voorschriften daadwerkelijk sekse-neutraal
zijn.

6. De publicatievoorschriften in het promotiereglement van de Katholieke Universiteit
Brabant zijn ten onrechte techniek-afhankelijk

7. Met het voorschrift dat minimaal de helft van de commissieleden bij een promotie van
binnen de universiteit zelf dient te komen heeft men de wijsheid nog niet in pacht.

8. Een aan een absolute tijdslimiet gebonden ondervraging is natuurlijk geen echte
ondervraging.

9. Dat anderen (uitgevers en aanverwante trawanten) dan de promovendus zich op
enigerlei wijze ook maar enige vorm van auteursrechten of exclusieve licentie op een
proefschrift willen toeEigenen mag best strafbaar gesteld worden. Hetzelfde geldt
overigens voor de voor het schrijven van een proefschrift betaalde promovendi die het
proefschrift niet gratis ter beschikking willen stellen.

10. Evenals de afkortingen ICI', WWW en HTIP, behoort ook de afkorting MKZ tot het
idioom van de postmoderne informatiemastschappij.

11. Het allerleukste van rechtsregels en andere voorschriften is dat ze grenzen stellen die
verlegd kunnen worden.

12. Alhoewel haast mooie dingen sneller brengt, brengt geduld toch mooiere dingen dan
haast
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