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33 PRIVACYNORME N VOOR WETENSCHAPPELIJ K 
ONDERZOEKK  EN STATISTIE K 

3.11 Inleidin g 

Eindd jaren zestig, begin jaren zeventig is de ontwikkeling van privacyregelingen dui-
delijkk op gang gekomen. Aanvankelijk lag het initiatief bij internationale en Europese 
(mensenrechten)organisaties,, doch rond diezelfde periode (en mede onder invloed 
vann die internationale ontwikkelingen) werden ook binnen Nederland de eerste initi -
atievenn ontplooid die later hebben geleid tot de huidige privacywetgeving. Tegen de 
achtergrondd van deze algemene ontwikkelingen op het terrein van de informationele 
privacybeschermingg ontspon zich een intensieve discussie over de soms moeizame 
relatiee tussen wetenschappelijk onderzoek en privacybescherming.1 Reeds tijdens de 
eerstee landelijke privacydiscussie in Nederland, die verband hield met de volkstelling 
vann 1971, werd door een aantal wetenschappelijke organisaties blijk gegeven van hun 
ongerustheid:: bepaalde knelpunten in de samenleving zouden wel eens onopgelost 
kunnenn blijven indien de onderzoekswereld vanwege privacy-overwegingen niet over 
noodzakelijkee onderzoeksgegevens kon beschikken, aldus een persbericht uit 1971 
vann de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 
tee Amsterdam.2 

Dezee discussie over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving 
enn het belang van privacybescherming voor burgers (of groepen van burgers) respec-
tievelijkk de vraag wat in dit verband wenselijke regels zijn, heeft tientallen jaren 
voortgeduurdd en is ook nu nog - in de eenentwintigste eeuw - actueel. Thans staan 
daarinn vooral recente IT-ontwikkelingen (zoals datamining), totstandkoming van 
nieuwee privacywetgeving en gedragscodes alsmede de voortschrijdende internationa-
liseringg van wetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende kwestie van 
internationalee regulering centraal. 

Inn dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht welk evenwicht in vroegere en huidige pri-
vacyregelgevingg is gevonden door de nationale wet- en regelgever en internationale 
organisatiess tussen de belangen van privacybescherming enerzijds en wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek anderzijds.3 De in dit hoofdstuk centraal staande privacy-
normenn zijn opgenomen in algemene privacyregelgeving of maken deel uit van speci-
fiekk op research toegesneden regelingen, zoals gedragscodes. In het eerste geval zul-
lenn - met uitzondering van het toepassingsgebied van die regelingen en het daarin 
neergelegdee begrip persoonsgegevens - alleen de bepalingen die specifiek relevant 
zijnn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek onder de loep worden genomen. 
Dee opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3.2 wordt eerst een beknopt 
overzichtt gegeven van de ontwikkelingen rond internationale en nationale privacyre-
gelgeving.. Daarna komen de internationale privacynormen (paragraaf 3.3) en de nati-
onalee privacynormen (paragraaf 3.4) inzake wetenschappelijk onderzoek aan de orde. 
Hett hoofdstuk wordt afgesloten met een slotbeschouwing (paragraaf 3.5). 

11 Zie (o.m.) Van der Maas, Habbema & Hayes 1983, p. 205. 
22 Holvast 1982, p. 2851-3. 
33 In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de normen inzake med/sdi-wetenschappelijk onderzoek. Deze 

wordenn in de laatste paragraaf (4.5) vergeleken met de in dit hoofdstuk besproken algemene normen. 
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3.22 Overzicht van (ontwikkelin g van) relevante privacyregelgeving 

Ontwikkelingg van dataprotectieregels is op internationaal en nationaal niveau op 
gangg gekomen in de periode dat steeds meer geautomatiseerde verwerking van gege-
venss plaatsvond. Begin jaren zeventig ontstond een groeiende maatschappelijke be-
wustwordingg van de gevaren die met het op grote schaal verwerken van persoonsge-
gevenss verbonden waren.4 De informatietechnologische ontwikkelingen (in de jaren 
zeventigg waren dat met name de komst van de computer en de daarmee gepaard 
gaandee informatisering) boden de mogelijkheid persoonsgegevens op een veel toe-
gankelijkerr wijze en in grote(re) kwantiteiten (bijvoorbeeld in databanken) op te slaan 
enn op een snelle en doeltreffende wijze uit te wisselen, te koppelen en dergelijke. Te-
gelijkertijdd nam ook - vanwege steeds complexer wordende maatschappelijke structu-
renn - de behoefte toe bij particuliere en publieke instellingen persoonsgegevens te 
verzamelen,, op te slaan en te gebruiken. Binnen Europese en internationale organisa-
ties,, maar ook nationaal leidde dat in de loop van de jaren zeventig en tachtig tot de 
ontwikkelingg van dataprotectieregelingen - waaronder ook specifieke regelingen op 
hett terrein van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

3.2.13.2.1 Internationaal 

Vanwegee het dreigende gevaar van de automatisering van het gegevensverkeer voor 
dee rechten van het individu groeide begin jaren zestig internationaal het besef dat 
maatregelenn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individu gebo-
denn waren. Het heeft evenwel tot eind jaren zeventig, begin jaren tachtig geduurd 
alvorenss gezaghebbende internationale instrumenten op het terrein van de datapro-
tectiee tot stand kwamen. 

Inn 1981 werd binnen de Raad van Europa (door het Comité van Ministers) het Ver-
dragg van Straatsburg goedgekeurd. Dit verdrag - waarin een aantal algemene beginse-
lenn is opgenomen inzake de bescherming van personen bij geautomatiseerde gege-
vensverwerkingg - steunt in belangrijke mate op de richtlijnen van de Organisatie voor 
Economischee Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), welke het jaar daarvoor (in 
1980)) werden vastgesteld.6 De in het Verdrag van Straatsburg neergelegde beginselen 
hebbenn in de loop der tijd nadere uitwerking gekregen in een groot aantal op bijzon-
deree sectoren toegesneden aanbevelingen. Voor wat betreft het terrein van het weten-
schappelijkk onderzoek en de statistiek zijn met name van belang Aanbeveling R (83) 
100 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij gebruik voor wetenschappelijk 
onderzoekk en statistiek en Aanbeveling R (97) 18 inzake de bescherming van per-

44 De Vries 1992, p. 242-244. 
55 Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van internationale standaarden in het licht van de 

geautomatiseerdee gegevensverwerking Michael 1994. 
66 Op 23 september 1980 gaf de OESO (waarin een groot aantal regeringen uit Europese staten -

waaronderr Nederland - en niet-Europese staten - waaronderr de Verenigde Staten - is vertegen-
woordigd)) haar goedkeuring aan de Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
PersonalPersonal Data (Paris 1981). Hiermee werd voor het eerst brede internationale overeenstemming 
bereiktt over een aantal grondbeginselen inzake privacybescherming en internationale uitwisse-
lingg van persoonsgegevens. Belangrijkste reden om de richtlijnen op te stellen bleek het risico dat 
verschillenn in wetgeving de uitwisseling van persoonsgegevens tussen landen zouden belemmeren. 
Dee kern van de aanbeveling wordt gevormd door acht fundamentele beginselen van gegevensbe-
scherming;; zie (o.a.) Nouwt 1997, p. 29-31 en p. 71-74. 
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soonsgegevens,, verzameld en verwerkt voor statistische doeleinden (laatstgenoemde 
aanbevelingg vormt voor wat betreft het terrein van de statistiek een wijziging van de 
aanbevelingg uit 1983) 1 
Dee Europese Unie wachtte aanvankelijk het effect van de door de Raad van Europa 
genomenn initiatieven af, doch besloot eind jaren tachtig het initiatief te nemen tot de 
opstellingg van een (algemene) richtlijn op het terrein van de gegevensbescherming 
(Richtlijnn 95/46/EG). Later kwam ook een (privacy)richtlijn voor de telecommunica-
tiesectortiesector (Richtlijn 2002/58/EG) tot stand. 

Inn dezelfde periode zijn ook privacyprincipes en -richtlijnen voor research ontwikkeld 
doorr zogenaamde non-gouvernementele organisaties. In 1977 werd door de 'Interna-
tionaltional Chamber of Commerce' (ICC) en de 'European Society for Opinion and Marke-
tingg Research' (ESOMAR) een gezamenlijke internationale code voor 'marketing and 
sociall  research practices' gepubliceerd.8 Vanwege substantiële ontwikkelingen binnen 
hett marktonderzoek verscheen in 1994 een nieuwe versie van deze code. 
Dee 'European Science Foundation' (ESF), een non-gouvernementele organisatie die 
zichh op 'science' in de meest brede zin van het woord richt, kwam in 1980 met 'princi-
ples'' en 'guidelines' specifiek georiënteerd op het gebruik van persoonsgegevens ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek; deze werden in 1985 vanwege problemen 
diee onderzoekers hadden ondervonden bij de uitvoering van wetenschappelijk on-
derzoekk herzien. 

3.2.22 Betekenis van internationale regelingen voor Nederland 

'Hard'Hard law' 
Dee meest vergaande gevolgen voor Nederland hebben de richtlijnen van de Europese 
Unie.. Deze dragen de lidstaten op de daarin neergelegde bepalingen in het nationale 
rechtt te implementeren, dit laatste overigens wel binnen een zekere bandbreedte (het 
inn de richtlijn aangegeven minimum en maximum beschermingsniveau mag niet 
wordenn overschreden). Voorts heeft het Hof van Justitie van de EG in de Österrei-
chischerr Rundfunk-zaak uitgemaakt dat de bepalingen van de privacyrichtlijn recht-
streeksee werking hebben zodat de burger zich in een gerechtelijke procedure op deze 
bepalingenn kan beroepen teneinde toepassing van met deze bepalingen strijdige nati-
onalee wetgeving te verhinderen.9 

Hett ruim voor de EG-richtlijnen tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg omvat 
ookk bindende normen voor Nederland aangezien het in 1990 door ons land werd ge-
ratificeerdd (zie paragraaf 3.3.2). Het Straatsburgse verdrag heeft echter minder grote 
gevolgenn gehad voor de nationale wet- en regelgeving(en) omdat het op tal van on-
derdelenn te ruime (of vage) omschrijvingen en ontsnappingsclausules bevat. 

'Soft'Soft law' 
Dee aanbevelingen van de Raad van Europa zijn niet bindend voor de toegetreden 
statenn (de Nederlandse wetgever is juridisch niet verplicht met de daarin neergelegde 
beginselenn rekening te houden), maar zij hebben potentieel wel een belangrijke poli-

77 Zijdelings relevant is bijv. Aanbeveling R (91) 10 betreffende de verstrekking van persoonsgegevens 
uitt door overheidsinstellingen gehouden registraties. 

88 Hiervoor golden diverse door o.a. ESOMAR en ICC opgestelde codes inzake marktonderzoek. 
99 HvJ EG 20 mei 2003, C-465/00, C-138/01 en C-139/01, par. 100. 
100 Verhey 1997, p. 243. 
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tiekee betekenis. Onderhavige documenten zijn immers onder betrokkenheid van een 
groott aantal regeringen opgesteld en worden door alle tot het Verdrag van Straats-
burgg toegetreden staten onderschreven. Bijgevolg zouden ze in de praktijk moeten 
fungerenn als uitgangspunt voor Nederlandse wet- en regelgeving en beleid.' Het is 
echterr de vraag of de aanbevelingen die rol ook daadwerkelijk vervullen; zo is in de 
toelichtingg op de WBP terzake van de onderdelen die zich richten op wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek geen enkele verwijzing te vinden naar bijvoorbeeld Aan-
bevelingg (97) 18 van de Raad van Europa. Ten slotte de betekenis van de in de para-
grafenn 3.3.3 en 3.3.4 te bespreken documenten van non-gouvernementele organisaties. 
Naarr mag worden aangenomen zullen de ESF-verklaring en de ICC/ESOMAR-ge-
dragscodee minder verstrekkende politieke gevolgen hebben voor het nationale recht 
dann de aanbevelingen van de Raad van Europa. Niettemin kunnen de in deze docu-
mentenn neergelegde richtlijnen en beginselen voor zelfregulering en praktische toe-
passingg door organisaties en instellingen op het terrein van wetenschappelijk onder-
zoekk en statistiek van groot belang zijn. Dit niet in de laatste plaats omdat sommige 
nationalee instellingen (zoals de KNAW) zich bij internationale organisaties hebben 
aangeslotenn en zich dientengevolge ook aan door deze organisaties opgestelde princi-
pess en richtlijnen hebben gecommitteerd. 

Eenn overzicht van bindende respectievelijk niet-bindende internationale regelgeving 
iss opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabell  2. Privacyregelgeving, te onderscheiden in 'hard law' en 'soft law' 

Bindendee internationale regelgeving 
'har dd law' 

**  Richtlijnen van de Europese Unie 
-- Richtlijn 95/46 (privacyrichtlijn) 
-- Richtlijn 2002/58 (communicatierichtlijn) 

**  Verdrag van Straatsburg (1980) van de 
Raadd van Europa 

Niet-bindendee internationale regelgeving 
'softt  law' 

**  Aanbevelingen ('recommendations') van de 
Raadd van Europa 
(Aanbevelingg R (83) 10 en R(97) 18) 

**  Documenten van non-gouvernementele organi-
satiess (ESF-verklaring; ICC/ESOMAR-code) 

3.2.33.2.3 Nationaal 

Dee in de jaren zeventig in Nederlandse bestaande bezorgdheid over (onvoldoende) 
privacybeschermingg concentreerde zich vooral op de volkstelling van 1971 en de in-
voeringg van een persoonsnummer.1 Men vreesde voor privacyschendingen omdat 
(wettelijke)) maatregelen om die schendingen tegen te gaan geheel ontbraken. Voor 
dee regering vormde dit aanleiding om (in 1972) een staatscommissie in te stellen, de 
Staatscommissiee bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Staatscommissie Koop-
mans).. Deze moest advies uitbrengen over de vraag welke wettelijke of andere maat-
regelenn wenselijk zijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
hett gebruik van geautomatiseerde registratiesystemen voor persoonsgegevens, als-

111 Hondius 1993, p. 110; zie ook Verhey 1997, p. 243. 
122 Zie uitvoerig Holvast 1986a, p. 143-148. 
133 Holvast, Ketelaar & De Bakker 1990, p. 9. 
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medee over de vraag in hoeverre het wenselijk is deze maatregelen mede van toepas-
singg te verklaren op niet-geautomatiseerde persoonsregistraties, met name indien 
daaruitt gegevens aan derden plegen te worden verstrekt. De door deze commissie in 
19744 en 1976 gepubliceerde rapporten vormen de aanzet tot de ontwikkeling van al-
gemenee privacywetgeving.14 

Inn het voetspoor van deze (en internationale) ontwikkelingen stemde het parlement er 
inn 1979 mee in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer grondwettelijk te ver-
ankeren.. Sinds 1983 omvat de Nederlandse Grondwet een recht op eerbiediging van 
dee persoonlijke levenssfeer, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkin-
gen.155 Deze grondwetsbepaling alsook de op Nederland uit hoofde van internationaal 
verdragsrechtt rustende verplichtingen vormen de grondslag voor de later tot stand 
gekomenn privacywetgeving. 

Eenn eerste poging tot het formuleren van (algemene) wettelijke regels op het terrein 
vann de gegevensbescherming resulteerde in het in 1981 bij de Tweede Kamer inge-
diendee ontwerp van Wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer.. Dit ontwerp kwam in grote lijnen overeen met de door de Staatscommissie 
Koopmanss in haar Eindrapport voorgestelde wettelijke regeling. Het wetsontwerp 
werdd spoedig gevolgd door een tweede ontwerp (Tijdelijke wet aanmelding geauto-
matiseerdee persoonsregistraties) dat beoogde, in afwachting van eerstgenoemde rege-
ling,, tijdelijke regels betreffende de aanmelding van geautomatiseerde gegevens tot 
standd te brengen. Echter, naar aanleiding van de voorlopige verslagen van de vaste 
Commissiee voor Justitie over de wetsontwerpen17 alsmede het onderzoek van de 
Commissiee Deregulering in verband met de Economische Ontwikkeling (Commissie-
Vann der Grinten) werd een ingrijpende herziening van het wetsontwerp noodzakelijk 
geacht;; het zou onder meer te gedetailleerd zijn, tot bureaucratisering leiden en niet 
genoegg op de technologische ontwikkelingen inspelen. Hierop werd besloten een 
nieuww ontwerp van Wet op de persoonsregistraties in te dienen,18 en de oorspronke-
lijk ee voorstellen van wet in te trekken.19 Eind 1988 werd de definitieve tekst van de 
Wett persoonsregistraties (WPR) door de Eerste Kamer aanvaard. 
Vanwegee technologische ontwikkelingen op het terrein van de informatieverwerking 
enn de totstandkoming van de EG-privacyrichtlijn (en de daaruit voor de lidstaten 
voortvloeiendee implementatieverplichtingen) heeft inmiddels herziening plaatsge-
vondenn van de algemene privacywetgeving. De Wet persoonsregistraties is vervan-
genn door een nieuwe wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), welke in de 
zomerr van 2000 het parlement passeerde, maar pas in september 2001 in werking 
trad. . 

Concretiseringg van de globale privacynormen uit de algemene wetgeving heeft in de 
loopp der tijd op twee niveaus plaats gevonden. In de eerste plaats is op een aantal 
terreinenn bijzondere privacywetgeving tot stand gekomen, bijvoorbeeld voor de ver-
werkingg van in gemeentelijke registraties opgeslagen gegevens. Daarnaast is vanaf 
beginn jaren zeventig binnen bepaalde sectoren - zoals die van wetenschappelijk on-
derzoekk en statistiek - sprake van zelfregulering. De vroegere WPR en de huidige 

144 Overkleeft-Verburg 1995, p. 58. 
155 Art. 10 Grondwet; zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. 
166 Kamerstukken II1981 /82,17 498, nrs. 1-3. 
177 Kamerstukken II1982/83,17 207, nr. 5 en Kamerstukken II1982/83,17 498, nr. 4. 
188 Kamerstukken II1984/85,19 095 nrs. 1-3. 
199 Kamerstukken II 1985/86,17 207, nr. 6 en Kamerstukken II 1985/86,17 498, nr. 6. 
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WBPP bieden in dit licht ruimte voor geconditioneerde zelfregulering. Organisaties die 
eenn bepaalde groep of sector van de samenleving representeren stellen binnen het 
kaderr van de wet een gedragscode op die nadien door de toezichthouder in overeen-
stemmingg met de wet kan worden verklaard. 

3.33 Internationale privacynormen voor  wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek 

Vann de internationale privacynormen zal eerst de regelgeving van de Europese Unie 
(paragraaff  3.3.1) aan de orde komen; vervolgens worden de binnen de Raad van Eu-
ropaa (paragraaf 3.3.2) tot stand gekomen regelingen (het Verdrag van Straatsburg 
alsmedee de genoemde aanbevelingen) en de twee door non-gouvernementele organi-
satiess opgestelde documenten, te weten de verklaring van de European Science Foun-
dationn (paragraaf 3.3.3) en de internationale ICC/ESOMAR-code van de gezamenlijke 
organisatiess voor marktonderzoek (paragraaf 3.3.4), besproken. 

3.3.13.3.1 Europese Unie 

aa Richtlijn 95/46/EG (privacyrichtlijn)20 

Naa een aanvankelijk afwachtend beleid van de Europese Gemeenschap op het terrein 
vann de gegevensbescherming21 kwam zij eind jaren tachtig tot de conclusie dat het 
Verdragg van Straatsburg onvoldoende harmoniserend effect had gehad op de priva-
cywetgevingg in de lidstaten.22 De totstandkoming en werking van de interne markt 
werdenn door (grote) verschillen in privacywetgeving belemmerd, terwijl vergaring, 
bewerkingg en verspreiding van persoonsgegevens tengevolge van de Europese integra-
tiee en verdergaande internationalisering alleen maar toenamen. Technologische 
ontwikkelingenn op het terrein van de gegevensverwerking - waaronder de elektroni-
schee snelweg23 - hebben hieraan nog een extra dynamiek gegeven. Na een voorberei-
dingg van ongeveer 5 jaar werd in 1995 de (algemene) privacyrichtlijn aanvaard.4 

Dee privacyrichtlijn heeft primair tot doel de wetgeving binnen de Europese Unie op 
hett terrein van de gegevensbescherming te harmoniseren. Daarnaast beoogt zij echter 
ookk "(...) eerbiediging (...) van de fundamentele rechten en vrijheden, en met name 
vann het recht op persoonlijke levenssfeer, dat tevens in art. 8 van het Europees Ver-

200 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 
beschermingg van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffendee het vrije verkeer van die gegevens, PB EG nr. L 281,23 november 1995, p. 31-50. 

211 Het Europees Parlement heeft midden jaren zeventig/ begin jaren tachtig een aantal resoluties 
uitgebrachtt waarin zij pleit voor een richtlijn op het terrein van de gegevensbescherming. Zie o.m. 
Resolutiee van 8 mei 1979, PB EG nr. C140, juni 1979, p. 34 e.v.; Resolutie van 9 maart 1982, PB EG nr. 
CC 87, maart 1982, p. 39 e.v.. 

222 Zie over de voorgeschiedenis van de EG-privacyrichtlijn: Dumortier &c Surmont 1992, p. 14-15. 
233 In het op 26 mei 1994 aan de Europese Raad van Ministers aangeboden rapport 'Europe and the 

globall  information society' wordt een krachtig pleidooi gehouden voor bevordering van de elektro-
nischee snelweg. In onderhavig rapport wordt overigens niet alleen op de voordelen van de elektro-
nischee snelweg gewezen, doch wordt tevens erkend dat hieraan ook privacyrisico's kleven; Verhey 
1997,, p. 240-241. 

244 Hieruit vloeit voort dat de EU-lidstaten de richtlijn in hun nationale recht moeten implementeren. 
Hiervoorr geldt een termijn van drie jaar vanaf inwerkingtreding van de richtlijn (24 oktober 1995); 
ziee art. 32 Richtlijn 95/46/EG. 

62 2 



PrivacynormenPrivacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

dragg tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in 
dee algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht is erkend, [te waarborgen]". De 
harmonisatiee van wetgevingen mag niet, zo vermeldt de considerans, tot een 
verzwakkingg van de aldus geboden rechtsbescherming in de lidstaten leiden; zij dient 
err juist op gericht te zijn een hoog beschermingsniveau binnen de Gemeenschap te 
verzekeren.. Het Verdrag van Straatsburg heeft daarbij als uitgangspunt gediend. 
Dee privacyrichtlijn laat nadere invulling van de algemene, in de richtlijn neergelegde 
beginselenn in belangrijke mate over aan de lidstaten. Daarbij wordt enkel een onder-
grenss en een bovengrens aangegeven, een zogenaamde 'bandbreedte'. r Met het oog 
opp de specifieke betekenis van de in de EG-richtlijn opgenomen beginselen voor ver-
schillendee sectoren moedigt zij aan tot de opstelling van (sectorale) gedragscodes (art. 
277 Richtlijn 95/46). 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Voorr toepasselijkheid van de richtlijn hoeft er geen verband te zijn met het vrije ver-
keerr van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.28 Zou een dergelijke uitleg wor-
denn gevolgd, dan zou de werkingssfeer van de richtlijn lastig zijn af te grenzen (het-
geenn ook aan het doel van de richtlijn - harmonisatie van privacywetgeving in de lid-
statenn - in de weg staat). Het toepassingsbereik wordt bepaald door de criteria die in 
dee richtlijn zijn opgenomen. 
Dee EG-richtlijn biedt bescherming aan personen bij geheel of gedeeltelijk geautomati-
seerdee verwerking van persoonsgegevens, alsmede bij niet-geautomatiseerde verwer-
kingg van persoonsgegevens voor zover zij in een bestand zijn opgenomen of bestemd 
zijnn om daarin te worden opgenomen. Daarbij richten de bepalingen van de richtlijn 
zichh tot publieke en particuliere relaties.29 Onder bestand van persoonsgegevens (zie 
art.. 2, onder a van de richtlijn) wordt verstaan "elk gestructureerd geheel van per-
soonsgegevenss die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn (...)". De EG-richtlijn 
heeftt derhalve een breder bereik dan het Verdrag van Straatsburg, omdat zo stelt de 
consideranss "de reikwijdte van deze bescherming in feite niet afhankelijk mag zijn 
vann de gebruikte technieken (...)". Dit zou ernstig gevaar voor ontduiking kunnen 
opleveren. . 
Hett begrip 'verwerking' heeft een ruime betekenis; hieronder wordt verstaan "elke 
bewerkingg of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens". De 
richtlijnn noemt onder andere de volgende bewerkingen: verzamelen, vastleggen, or-
denen,, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzen-
ding,, samenbrengen, uitwissen en dergelijke. 

255 Considerans, overweging 10. 
266 Considerans, overweging ll:"Dat de in deze richtlijn vervatte beginselen met betrekking tot de 

beschermingg van de rechten en de vrijheden van personen, inclusief de persoonlijke levenssfeer, 
dee beginselen van het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van 
personenn ter zake van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verduidelijken en 
versterken". . 

277 Verhey 1997, p. 240-241. 
288 HvJ EG 20 mei 2003, C-465/00, C-138/01 en C-139/01 (Österreichischer Rundfunk). 
299 Men zou zelfs kunnen stellen dat de privacyrichtlijn - gericht op de vrijheid van goederen, diensten, 

personenn en kapitaal - primair beoogt de verhouding tussen burgers onderling adequaat te regelen 
(zodatt sprake kan zijn van verantwoord grensoverschrijdend gegevensverkeer). Commissie Grond-
rechtenn 2000, p. 119. 

300 Considerans, overweging 27. 
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Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Persoonsgegevenss worden in de privacyrichtlijn omschreven als "iedere informatie 
betreffendee een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (...); als identi-
ficeerbaarr wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïden-
tificeerd,, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer spe-
cifiekee elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychi-
sche,, economische, culturele of sociale identiteit". Volgens de considerans moet men 
bijj  de vaststelling of een persoon al dan niet identificeerbaar is rekening houden met 
allee middelen die redelijkerwijs kunnen worden ingezet - door de voor de bewerking 
verantwoordelijke311 dan wel door iedere andere persoon - om de betrokkene te 
identificeren. . 

Enkelee bepalingen van de privacyrichtlijn hebben specifiek betrekking op of (blijkens 
dee considerans) specifieke betekenis voor gegevensverwerking ten behoeve van 'his-
torische,, statistische of wetenschappelijke doeleinden'.13 Hieronder volgt een over-
zichtt van de bepalingen uit Richtlijn 95/46 van de Europese Unie. 

-- Art. 6lidl, onder b (verdere verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Art.. 6 stelt eisen aan de kwaliteit van de gegevens(verwerking). Art. 6, eerste lid, on-
derr b bepaalt dat persoonsgegevens die voor een specifiek doel zijn verzameld niet 
mogenn worden verwerkt voor doeleinden die met het oorspronkelijke doel onvere-
nigbaarr zijn. Vervolgens wordt in dit artikellid aangegeven dat latere verwerking van 
persoonsgegevenss voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in 
hett algemeen niet wordt beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor 
zijj  reeds eerder werden verzameld, mits de lidstaten passende garanties bieden. Deze 
garantiess moeten met name voorkomen dat gegevens worden gebruikt voor het ne-
menn van maatregelen of besluiten die tegen een bepaalde persoon zijn gericht. 

-- Art. 6 lid 1, onder e (bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Hett bewaren van persoonsgegevens is gebonden aan een termijn: gegevens mogen in 
identificeerbaree vorm niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de ver-
wezenlijkingg van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of vervolgens wor-
denn verwerkt. Uit (het tweede deel van) art. 6, eerste lid onder e volgt dat langere 
bewaringg van persoonsgegevens dan het doel toelaat, is toegestaan indien sprake is 
vann gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijke, statistische of histori-
schee doeleinden en (net als bij verdere verwerking voor die doeleinden) passende 
garantiess worden geboden. 

-- Art. 8 lid 4 (opheffing verwerkingsverbod bij zwaarwegend algemeen belang) 
Art.. 8 verbiedt in beginsel het verwerken van (een aantal categorieën) bijzondere of 
gevoeligee gegevens. De overweging die hieraan ten grondslag ligt is dat deze gege-
venss vanwege hun aard inbreuk kunnen maken op de fundamentele vrijheden of de 
persoonlijkee levenssfeer.34 In een aantal situaties moet het echter mogelijk zijn van het 
verwerkingsverbodd af te wijken (uitdrukkelijke toestemming; vitale belangen; enzo-

311 De 'voor de verwerking verantwoordelijke' wordt gedefinieerd als "de natuurlijke of rechtspersoon, 
dee overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met 
anderen,, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt". 

322 Considerans, overweging 26. 
333 Deze begrippen worden in de richtlijn noch in de considerans nader toegelicht. 
344 Considerans, overweging 33. 
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voort).. Uit het vierde lid van art. 8 volgt dat tevens op grond van een zwaarwegend 
algemeenn belang van het verbod kan worden afgeweken, mits passende waarborgen 
wordenn getroffen om de fundamentele rechten en de persoonlijke levenssfeer te be-
schermen.. Een van de sectoren waaraan - blijkens de considerans - kan worden ge-
dacht,, betreft het wetenschappelijk onderzoek en de overheidsstatistieken.36 

Eenn eerdere versie van de Richtlijn 95/467 liet overigens beduidend minder ruimte 
voorr (opheffing van het verbod bij) verwerking van gevoelige gegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek, namelijk uitsluitend op basis van expliciete toestemming van 
betrokkenen.. Vanuit de onderzoekswereld werd hierop sterke kritiek geuit waarbij 
voorall  werd gewezen op substantiële problemen rond onderzoek met wilsonbekwa-
menn en studies met een longitudinaal karakter. De Europese wetgever heeft vervol-
genss de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten (via art. 8, 
vierdee lid) verruimd. 

-- Art. 11 lid 2 (uitzondering informatieplicht bij wetenschappelijk onderzoek) 
Eenn eerlijke verwerking van persoonsgegevens veronderstelt dat betrokkenen van het 
bestaann van de verwerking op de hoogte zijn. Art. 11 stipuleert dat de betrokkene op 
hett moment dat zijn persoonsgegevens uit een bestaande registratie worden verkre-
genn daadwerkelijk en volledig wordt ingelicht over de omstandigheden waaronder 
dezee gegevens worden verkregen. In art. 11, tweede lid is echter bepaald dat de in-
formatieplichtt niet geldt indien het verstrekken van informatie aan betrokkenen on-
mogelijkk blijkt of een onevenredige inspanning kost, zoals meestal het geval is bij 
gegevensverwerkingg voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
Dee considerans vermeldt dat hierbij in aanmerking moet worden genomen onder 
meerr het aantal betrokkenen, de leeftijd van de gegevens en de mogelijkheid om com-
penserendee maatregelen te treffen.40 Afwijkin g van de informatieplicht betekent in elk 
gevall  dat passende waarborgen worden getroffen. 

-- Art. 13 lid 2 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk onderzoek) 
Opp grond van art. 13 heeft iedere betrokkene recht op toegang tot gegevens die hem-
zelff  betreffen zodat hij kan nagaan of sprake is van een juiste en rechtmatige gege-
vensverwerking.. Het tweede lid laat ruimte voor beperking van deze rechten indien 
sprakee is van verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek of 
indienn persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor het opstellen 
vann statistieken worden bewaard. Wederom geldt de voorwaarde dat passende waar-
borgenn worden getroffen die met name moeten voorkomen dat de gegevens niet zul-
lenn worden gebruikt om maatregelen of besluiten ten aanzien van individuele perso-
nenn te nemen. Voorts mag er geen gevaar bestaan dat inbreuk wordt gemaakt op de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkenen. 

355 Een beroep op art. 8, vierde lid moet bij de Europese Commissie worden gemeld (art. 8, zesde lid). 
366 Considerans, overweging 34. 
377 PB EG nr. C 311, november 1992, p. 36 e.v.. 
388 Zie brief van 24 september 1993 en bijgevoegde notitie 'Privacybescherming in Europees kader: 

belemmeringg voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek' van de KNAW en NWO waarin zij 
hunn zorgen uiten over de gevolgen van de (ontwerp-)richtlijn voor de uitvoering van wetenschap-
pelijkk onderzoek; zie ook Lynge 1994. 

399 Callens 1995b, p. 323-324. 
400 Considerans, overweging 40. 
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-- Art. 18 lid 2 (vrijstelling meldingsplicht) 
Dezee bepaling voorziet in een vrijstelling of vereenvoudiging van de verplichting tot 
aanmeldingg van een gegevensverwerking bij de toezichthoudende autoriteit (art. 18, 
eerstee lid). De meldingsplicht strekt tot openbaarmaking van het doel van de gege-
vensverwerkingg en van de belangrijkste kenmerken ervan teneinde toezicht te houden 
opp de naleving van (in het nationale recht neergelegde) privacybepalingen. De optie 
vann vrijstelling is blijkens de considerans van de privacyrichtlijn bedoeld voor gege-
vensverwerkingenn die geen inbreuk kunnen maken op de rechten en vrijheden van 
betrokkenen.. In art. 18, tweede lid is dit criterium overigens in minder absolute ter-
menn geformuleerd: "(...) verwerkingen waarbij (...) inbreuk op de rechten en vrijhe-
denn van de betrokkenen onwaarschijnlijk is (...)". In de rede ligt dat verwerkingen 
voorr wetenschappelijk onderzoek onder omstandigheden voor vrijstelling of vereen-
voudigingg in aanmerking komen. 

bb Richtlijn 2002/58/EG (communicatierichtlijnf2 

Vanwegee het voortschrijden van de techniek op het terrein van de telecommunicatie 
iss de richtlijn ter bescherming van de (informationele) privacy in de telecommunica-
tiesectorr (1997) in 2002 vervangen door de richtlijn betreffende privacy en elektroni-
schee communicatie. Het proces van implementatie van de richtlijn in het nationale 
rechtt moest uiterlijk 31 oktober 2003 door de lidstaten zijn afgerond. De communica-
tierichtlijnn biedt geen grote inhoudelijke wijzigingen vergeleken met de oude richtlijn, 
maarr vormt wel een aanpassing aan de ontwikkeling van nieuwe elektronische com-
municatiedienstenn en -technologieën (digitale mobiele netwerken, internet). De richt-
lij nn is te beschouwen als een bijzondere privacyrichtlijn voor het verwerken van per-
soonsgegevenss in verband met de levering van openbare elektronische communica-
tiedienstenn via openbare communicatienetwerken.44 De in deze richtlijn neergelegde 
bepalingenn gelden in aanvulling op de algemene privacyprincipes welke zijn neerge-
legdd in de zojuist besproken algemene privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). De com-
municatierichtlijnn omvat niet alleen relevante bepalingen voor aanbieders van open-
baree elektronische communicatiediensten of -netwerken, maar ook voor gebruikers 
vann die diensten of netwerken. 

Hett hieronder te bespreken art. 13 inzake ongewenste communicatie heeft mogelijk 
betekeniss voor gegevensverzameling ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 
Viaa de in april 2004 door het parlement aangenomen wijziging van de Telecommuni-
catiewett (Tw) en enkele andere wetten45 is deze bepaling in het nationale recht 
geïmplementeerd. . 

411 Considerans, overwegingg 49. 
422 Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 inzake de verwerking van persoonsgegevens en bescher-

mingg van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, PB EG nr. L 201,31 
julii  2002, p. 37-47. 

433 Richtlijn 97/66/EG van 15 december 1997 inzake de verwerking van persoonsgegevens en 
beschermingg van de privacy in de telecommunicatiesector, PB EG nr. L 24, 30 januari 1998, p. 1 
e.v.. . 

444 Zie art. 3, eerste lid Richtlijn 2002/58. 
455 Stb. 2004,189. 
466 Zie art. 11.7 Tw. Hoofdstuk 11 van deze wet regelt de omgang met persoonsgegevens en de 

persoonlijkee levenssfeer (de WBP vormt het algemene kader, terwijl hoofdstuk 11 pecifieke regels 
geeftt voor de telecommunicatiesector); Dommering e.a. 1999, p. 601-638. 
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-- Art. 13 (ongewenste communicatie) 
Art.. 13 omvat regels met betrekking tot 'unsolicited communications for purposes of 
directt marketing', in art. 11.7 van de Nederlandse Telecommunicatiewet vertaald als 
"ongevraagdee communicatie voor commerciële, ideële of charitieve doeleinden". De 
richtlij nn bepaalt dat het gebruik van automatische oproepsystemen (zoals fax of e-
mail,, dat laatste wordt ook wel 'spam' genoemd) zonder menselijke tussenkomst voor 
directt marketing doeleinden niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van 
abonneess (art. 13, eerste lid). Bij het gebruik van andere dan automatische oproepsy-
stemenn laat de richtlijn ruimte voor zowel een opt-in als een opt-out systeem (zie art. 
13,, derde lid van de richtlijn).47 

Art.. 13, tweede lid omvat een iets soepelere regeling ('soft op-in') voor de situatie 
waarinn een natuurlijke of rechtspersoon van zijn klanten elektronische contactgege-
venss verkrijgt en deze wil gebruiken voor direct marketing van soortgelijke producten 
off  diensten. In dit geval mogen de contactgegevens door deze (rechts)persoon voor 
dergelijkee doeleinden worden gebruikt mits klanten ten tijde van de gegevensverza-
melingg duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden kosteloos en op gemak-
kelijkee wijze bezwaar te maken tegen het gebruik van de desbetreffende gegevens. 
Wanneerr een klant zich hiertegen in eerste instantie niet verzet, zal de mogelijkheid 
vann bezwaar bij iedere boodschap (op zojuist aangegeven wijze) kenbaar moeten 
wordenn gemaakt. 
Dee vraag rijst of het benaderen van abonnees voor markt- en verkiezingsonderzoek 
(aann te merken als wetenschappelijk onderzoek of statistiek in ruime zin; zie hoofd-
stukk 1, paragraaf 1.3.3) door de spelregels van art. 13 wordt beheerst. De Europese 
wetgeverr heeft deze verwerkingsdoelen niet expliciet van de werkingssfeer van art. 13 
uitgesloten.. Anderzijds is door de Nederlandse regering tijdens de behandeling in de 
Eerstee Kamer van de oude Telecommunicatiewet (1998) gesteld dat art. 11.7 niet van 
toepassingg is op markt- en verkiezingsonderzoek, althans wanneer dit louter (vrijwil -
lige)) informatieverzameling betreft en niet gekoppeld is aan het aanbieden van goede-
renn of diensten, of het maken van reclame. Ook met de term charitatief wordt niet 
gedoeldd op dergelijk onderzoek; deze term is gekozen om agressieve fondsenwerving 
onderr het bereik van art. 11.7 te brengen.49 Het gebruik van abonneegegevens om 
betrokkenenn voor markt- en opinieonderzoek te benaderen wordt, aldus de regering, 
louterr geregeld en beschermd door de WBP. Zoals nog zal blijken omvat deze wet (net 
alss de privacyrichtlijn) met oog op wetenschappelijk onderzoek en statistiek een aan-
tall  faciliterende bepalingen; zie verder paragraaf 3.4.4. 

3.3.23.3.2 Raad van Europa 

Eindd jaren zestig, begin jaren zeventig ontplooide de Raad van Europa haar eerste 
activiteitenn op het terrein van de dataprotectie.50 Een en ander resulteerde in 1973 en 
19744 in twee resoluties op het terrein van gegevensbescherming in verband met (het 
bestaann van) elektronische databanken. De eerste resolutie - R (73) 22 - had betrek-

477 De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een opt-out systeem, waarbij de abonnee bij iedere 
overgebrachtee boodschap de mogelijkheid moet worden geboden verzet aan te tekenen tegen het 
verderr gebruik van zijn elektronische contactgegevens (zie art. 11.7 lid 4 Tw). 

488 Dit gold althans voor art. 12 Richtlijn 97/66/EG; Kamerstukken 11997/98,25 533, nr. 309d, p. 7. 
499 Kamerstukken 11997/98,25 533, nr. 309d, p. 6. 
500 Twee decennia voordat de Raad van Europa haar activiteiten startte, had zij reeds een (algemeen 

geformuleerd)) recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer erkend in art. 8 EVRM (zie 
uitvoerigg hierover in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). 
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kingg op elektronische databanken in de particuliere sector, de tweede - R (74) 29 - op 
elektronischee databanken in de publieke sector. Betreffende resoluties werden spoe-
digg gevolgd door verdere regelgevende activiteiten op het terrein van de privacybe-
scherming,, welke begin jaren tachtig resulteerden in een verdrag betreffende de be-
schermingg van de mens bij de automatische verwerking van persoonsgegevens (Ver-
dragg van Straatsburg).] 

aa Verdrag van Straatsburg 

Mett de totstandkoming van het Verdrag van Straatsburg (VvS) werd beoogd een 
evenwichtt te vinden tussen privacybescherming enerzijds, en de vrije uitwisseling 
vann informatie tussen volkeren anderzijds. Daarenboven kan het Verdrag worden 
beschouwdd als een specifieke uitwerking van de uit het recht op privacy voortvloei-
endee positieve verplichtingen (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5). 
Belangrijkee overweging voor het formuleren van beginselen aangaande automatische 
verwerkingg van persoonsgegevens is, aldus de preambule van het Verdrag, de nood-
zaakk van bescherming van de rechten en fundamentele vrijheden van individuen 
gelett op het sterk toegenomen internationale gegevensverkeer. Deze bescherming 
dientt echter wel in balans te zijn met de vrije uitwisseling van informatie welke even-
eenss door de Raad van Europa als een fundamentele waarde wordt erkend. 

Hett Verdrag omvat onder andere grondbeginselen inzake privacybescherming en 
bepalingenn met betrekking tot grensoverschrijdend gegevensverkeer. Tot de grond-
beginselenn van gegevensbescherming behoren onder meer beginselen inzake de kwa-
liteitt van gegevens, bepalingen inzake bijzondere categorieën gegevens (gegevens 
betreffendd ras, politieke, religieuze of andere opvattingen, gezondheid of seksualiteit 
alsmedee gegevens betreffende strafvonnissen), regels voor de beveiliging van gege-
vens,, rechten van de betrokkene en sancties bij misbruik. De staten die partij zijn bij 
hett Verdrag dienen maatregelen te treffen ter verwezenlijking van de zojuist genoem-
dee beginselen (art. 4). 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Hett Verdrag biedt in beginsel bescherming aan personen bij geautomatiseerde ver-
werkingg van persoonsgegevens (in de overheidssector en de particulier sector). 
'Geautomatiseerdee verwerking' omvat volgens het Verdrag "the following operations 
iff  carried out in whole or in part by automated means: storage of data, carrying out of 
logicall  and/or arithmetical operations on those data, their alteration, erasure, retrieval 
orr dissemination".52 Het Verdrag biedt de mogelijkheid het toepassingsgebied te 
verruimenn tot databanken waarin persoonsgegevens handmatig zijn opgeslagen en 
wordenn verwerkt. De Verdragsluitende partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden 
ookk het toepassingsgebied van het Verdrag beperken (een staat legt bij ondertekening 

511 Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data. 
Ditt verdrag is in september 1980 door het Comité van Ministers aanvaard en voor ondertekening 
openn gesteld op 28 januari 1981. Zie Europese verdragenreeks No. 108, Trbl. 1988,7. Inmiddels is het 
Verdragg van Straatsburg door een groot aantal Europese landen geratificeerd, waaronder België, 
Denemarken,, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Noorwegen, 
Portugal,, Spanje, IJsland, Zweden en Nederland. Nederland heeft het Verdrag goedgekeurd in 1990 
(Stb.(Stb. 1990, 351) en geratificeerd op 24 augustus 1993. Op 1 december 1993 is het Verdrag voor Ne-
derlandd in werking getreden (Trb. 1993,116). 

522 'Collection of information' valt hier niet onder; zie 'explanatory report', par. 31. 
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vastt dat bepaalde categorieën geautomatiseerde databanken buiten de werkingssfeer 
vann het Verdrag worden gehouden). 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
'Personall  data' worden omschreven als "any information relating to an identified or 
identifiablee individual".53 Met de term 'any information' wordt aangegeven dat de 
aardd van de informatie niet bepalend is voor de vraag of sprake is van een persoons-
gegeven.. In het 'explanatory report' bij het Verdrag wordt gesteld dat het moet gaan 
omm "a person who can be easily identified: it does not cover identification of persons 
byy means of very sophisticated methods". 

Hett Verdrag van Straatsburg omvat één bepaling die specifiek refereert aan de ver-
werkingg van persoonsgegevens voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek: 

-- Art. 9 lid 3 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk onderzoek) 
Dee betrokkene heeft op grond van het Verdrag een aantal rechten, waaronder het 
rechtt te worden geïnformeerd over de doelstellingen van een databank, het recht om 
tee vernemen of persoonsgegevens over hem in een bestand zijn opgeslagen alsmede 
gegevenss in begrijpelijke vorm medegedeeld te krijgen en het recht om gegevens te 
latenn corrigeren of doorhalen indien deze in strijd zijn met de algemene, in het Ver-
dragg neergelegde privacybeginselen. Deze rechten mogen worden beperkt indien 
sprakee is van gegevensbestanden die worden gebruikt voor statistische of weten-
schappelijkee doeleinden èn er duidelijk geen gevaar bestaat voor een inbreuk op de 
privacyy van betrokken individuen. In het 'explanatory report' wordt deze uitzonder-
ingg als volgt toegelicht: "Paragraph 3 leaves the possibility of restricting the exercise 
off  the data subjects' rights with regard to data processing operations which pose no 
risk.. Examples are the use of data for statistical work, in so far as these data are pre-
sentedd in aggregate form and stripped of their identifiers. Similarly, and in conformity 
withh a recommendation of the European Science Foundation, scientific research is 
includedd in this category." 

bb Aanbeveling R (83) 10 inzake dataprotectie bij wetenschappelijk onderzoek en statistiek56 

Dee Raad van Europa heeft de in het Verdrag van Straatsburg neergelegde algemene 
beginselenn om te beginnen uitgewerkt in Aanbeveling R (83) 10 'on the protection of 
personall  data used for scientific research and statistics'. 
Hett 'explanatory memorandum' gaat in op de ontwikkeling en achtergrond van de 
aanbeveling.. De verwerking van persoonsgegevens heeft altijd een belangrijke, zo niet 
crucialee rol in wetenschappelijk onderzoek gespeeld, aldus het memorandum. Als 
voorbeeldd worden sociologische studies genoemd waarin vragenlijsten en interviews 
wordenn afgenomen. Veel epidemiologisch onderzoek (naar bijvoorbeeld de incidentie 
vann kanker of andere ziekten) is afhankelijk van de toegang tot persoonsgegevens; er 
vindtt dan immers onderzoek plaats aan de hand van individuele (ziekte)geschiede-

533 Art. 2, onder a Verdrag van Straatsburg. 
544 Explanatory Report, par. 28. 
555 Deze uitzondering is tevens opgenomen in de hierna te bespreken aanbevelingen R (97) 18 en in 

RR (97) 5 'on the protection of medical data' (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2). 
566 Recommendation R (83) 10 'on the protection of personal data used for scientific research and 

statistics'. . 
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nissen.. Dit geldt ook voor psychologisch en pedagogisch onderzoek, waarbij bijvoor-
beeldd de ontwikkeling van kinderen wordt bestudeerd. 
Gedurendee een lange periode heeft de onderzoekswereld zich voor de verwerking 
vann persoonsgegevens nauwelijks hoeven te verantwoorden. Het tij keerde begin 
jarenn zeventig toen men zich (in zowel nationaal als internationaal verband) bewust 
werdd van het belang van privacybescherming bij geautomatiseerde gegevensverwer-
kingg alsmede van de noodzaak van spelregels voor het verzamelen, opslaan en ge-
bruikk van persoonsgegevens. Dit belang werd door de onderzoekswereld wel erkend, 
maarr men vond dat privacybescherming evengoed via zelfregulering (gedragscodes) 
konn worden gerealiseerd. Voor de Raad van Europa werd gaandeweg echter steeds 
duidelijkerr dat wetgeving vanuit privacyoogpunt onmisbaar was (gedragscodes be-
strekenn lang niet al het wetenschappelijk onderzoek en lang niet alle aspecten van 
gegevensverwerking)) en dat zelfregulering daarbij een belangrijke, doch aanvullende 
roll  moest spelen. 
Eindd jaren zeventig zag ook de (internationale) onderzoekswereld het belang van 
wetgeving.. Tijdens conferenties in Bellagio (1977) en Cologne (1978) inzake 'Emerging 
Dataa Protection and the Social Sciences' werd vastgesteld dat niet alleen professionele 
normen,, maar ook privacybeschermende maatregelen van belang zijn, met daarin als 
leidendee beginselen het principe van informed consent en het principe dat onderzoek 
mett gebruikmaking van anonieme gegevens de voorkeur verdient (laatstgenoemd 
principee vindt men ook terug in de verklaring van de European Science Foundation; 
ziee paragraaf 3.3.3). 
Inn diezelfde periode werd door de Raad van Europa een werkgroep ingesteld die tot 
taakk kreeg de problemen in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek te bestuderen en in het verlengde daarvan 
eenn evenwicht te vinden tussen de belangen van privacybescherming en weten-
schapsbeoefening.. De werkzaamheden van deze werkgroep resulteerden in de hierna 
tee bespreken Aanbeveling R (83) 10. 

ToepassToepass ingsgebied 
Dee aanbeveling heeft een ruimere reikwijdte dan het Verdrag van Straatsburg en 
strektt zich ook uit tot handmatige verwerking van persoonsgegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek. Wetenschappelijk onderzoek wordt niet nader 
omschrevenn in de aanbeveling, doch in het 'explanatory memorandum' is aangegeven 
datt met de term zowel op de exacte als de sociale wetenschappen wordt gedoeld.57 

Dee in de aanbeveling neergelegde principes bieden in beginsel bescherming aan indi-
viduelee personen, doch de staten zijn vrij de bepalingen analoog toe te passen op "in-
formationn relating to groups of persons (...) and any other bodies consisting directly or 
indirectlyy of individuals (...)". 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Inn Aanbeveling R (83) 10 is de omschrijving van het begrip persoonsgegevens ("any 
informationn relating to an identified or identifiable individual") uit het Verdrag van 
Straatsburgg overgenomen. Hieraan wordt toegevoegd dat "an individual should not 
bee regarded as 'identifiable' if the identification requires an unreasonable amount of 
time,, cost and manpower".59 Volgens het 'explanatory memorandum' zal de 
onderzoekerr moeten kunnen aantonen dat identificatie een onredelijke inspanning 

577 Explanatory memorandum, par. 20. 
588 Principe 2.4 Aanbeveling R (83) 10. 
599 Deze maatstaf vindt men ook in latere op het Verdrag van Straatsburg gebaseerde aanbevelingen. 
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betekent,, daarbij rekening houdend met zijn situatie en de middelen die hem ter be-
schikkingg staan. 

Dee Raad van Europa proclameert voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoe-
vee van wetenschappelijk onderzoek en statistiek de navolgende normen. 

-- Principe 2 R (83) 10 (algemeen: bescherming van de privacy van betrokkenen) 
Uitt het vertrekpunt dat de privacy van betrokkenen in ieder onderzoeksproject moet 
wordenn beschermd, volgt het principe dat in beginsel uitsluitend anonieme gegevens 
voorr wetenschappelijke of statistische doeleinden mogen worden verzameld en ge-
bruikt.. Er is slechts ruimte voor wetenschappelijk gebruik van persoonsgegevens in-
dienn is gebleken dat de wetenschappelijke doelstelling aan de hand van het gebruik 
vann anonieme gegevens niet kan worden bereikt. 

-- Principe 3 R (83) 10 (geïnformeerde toestemming van de betrokkene) 
Dee grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijke of sta-
tistischee doeleinden is in beginsel vrije en geïnformeerde toestemming van de betrok-
kene,, zo luidt principe 3. Iedere persoon die informatie betreffende hemzelf verstrekt 
dientt voldoende te zijn geïnformeerd over aard en doel(en) van het onderzoek, de 
naamm van de persoon of instantie die het onderzoek uitvoert, het vrijwillig e karakter 
vann zijn deelname en de mogelijkheid zich zonder opgave van redenen terug te trek-
kenn (principe 3.1 en 3.2). 
Principee 3.3 laat ruimte voor het achteraf verstrekken van informatie en het vragen 
vann toestemming, dus nadat de gegevens voor onderzoeksdoeleinden zijn verzameld 
(zouu deze mogelijkheid er niet zijn, dan zou deelname aan bijvoorbeeld onderzoek op 
hett terrein van de psychologie negatief kunnen worden beïnvloed). De betrokkene 
kann in deze situatie wel alsnog (nadat de gegevensverzameling heeft plaatsgevonden) 
deelnamee weigeren of (voor zover mogelijk) verzoeken om doorhaling/verwijdering 
vann zijn gegevens. 

-- Principe 4 R (83) 10 (gebruik van gegevens) 
Aangezienn toestemming voor verzameling en verdere verwerking van persoonsgege-
venss voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek alleen betrekking heeft op het 
aanvankelijkk gespecificeerde onderzoeksdoel, dient voor nader gebruik van die gege-
venss voor niet-wetenschappelijke doeleinden uitdrukkelijke toestemming aan de be-
trokkenee te worden gevraagd. De opstellers van de aanbeveling spreken in dit ver-
bandd van 'functional separation' en wijzen op het belang ervan, ook voor de praktijk 
vann medisc/z-wetenschappelijk onderzoek.6 

Toestemmingg van de betrokkene is tevens vereist wanneer een onderzoeksbestand in 
herleidbaree vorm nodig blijkt voor een geheel ander onderzoek, dat wil zeggen een 
onderzoekk dat qua doelstelling substantieel van het eerste verschilt. Omdat onder-
zoekk door deze regel evenwel belemmerd kan worden (namelijk wanneer het vragen 
vann toestemming een onevenredige inspanning of inzet van middelen zou vergen), 
laatt principe 4.2 ruimte om zonder toestemming gegevens voor volgend onderzoek te 
verstrekkenn mits compenserende waarborgen worden getroffen die een vergelijkbaar 
niveauu van bescherming bieden (gedacht kan worden aan autorisatie door een toe-
zichthoudendee autoriteit).62 

600 Explanatory memorandum, par. 19. 
611 Explanatory memorandum, par. 30. 
622 Explanatory memorandum, par. 31. 
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Principee 4.3 laat toe dat private en publieke organisaties hun eigen gegevensbestan-
denn (aangelegd voor administratieve doeleinden) aanwenden om 'in-house' onder-
zoekk te verrichten. Wel is het van belang dat administratief en wetenschappelijk ge-
bruikk strikt van elkaar gescheiden blijven: gegevens die uit onderzoek naar voren 
komen,, mogen niet zonder toestemming van de betrokkene voor administratieve 
doeleindenn worden gebruik. 
Dee toestemmingseis geldt ten slotte ook voor het aan derden beschikbaar stellen van 
persoonsgegevenss voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, maar de aanbeve-
lingg laat - afhankelijk van de graad van beveiliging, het belang van het onderzoeks-
project,, de noodzaak van identificerende gegevens en de gevaren voor inbreuk op de 
privacyy van het 'datasubject'63 ruimte voor afwijking van dit vereiste mits sprake is 
vann passende waarborgen. In dit laatste verband geldt in ieder geval als voorwaarde 
datt de onderzoeksuitkomsten in niet-herleidbare vorm worden gepubliceerd (zie ook 
principee 8 Aanbeveling R (83) 10). 

-- Principe 5 R (83) 10 (verzameling van steekproefgegevens) 
Uitt hoofde van principe 5 dient het verlenen van toegang tot bevolkingsgegevens 
(adres,, geboortedatum, geslacht en beroep van de betrokkene) voor steekproeftrek-
kingg in het kader van een onderzoek verzekerd te zijn.64 Het tweede deel van principe 
55 laat evenwel ruimte voor beperkingen aan toegang tot bepaalde bevolkingsgege-
vens.. Het ligt in de rede hier in het bijzonder te denken aan toegang tot gevoelige 
gegevenss (ras/etnische afkomst, godsdienst). 

-- Principe 6 R (83) 10 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk onderzoek) 
Dee rechten op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens kunnen op 
grondd van principe 6 worden beperkt, mits de gegevens uitsluitend worden bewaard 
enn gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden, de onderzoeksresulta-
tenn de identiteit van de betrokkene niet onthullen en tijdens het onderzoek (inclusief 
bewaringg van de gegevens voor toekomstig gebruik) zorg wordt gedragen voor ade-
quatee gegevensbeveiliging.65 Volgens principe 6.2 zal het recht op inzage niettemin ten 
vollee 'herleven' wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij daarbij een specifiek 
belangg heeft dat bescherming verdient. Bij dit laatste denke men aan geneesmidde-
lenonderzoekk met kleine aantallen deelnemers of aan biografisch onderzoek, waarbij 
dee resultaten van het onderzoek direct herleidbaar zijn tot personen die aan het on-
derzoekk hebben deelgenomen. 

-- Principe 7 R (83) 10 (gegevensbeveiliging) 
Bijj  iedere gegevensverwerking zal sprake moeten zijn van adequate gegevensbeveili-
ging.. De in dit verband te treffen technische en organisatorische maatregelen dienen 
reedss bij aanvang van een onderzoeksproject bekend te zijn zodat ook - in het kader 

633 Explanatory memorandum, par. 33. 
644 In het 'explanatory memorandum' (par. 34-37) wordt ter ondersteuning van deze bepaling gewezen 

opp het (in sommige staten bij wet vastgelegde) beginsel inzake vrijheid van informatie alsmede op 
aanbevelingg R (81) 19 'on the access to information held by public authorities'. Zie ook Aanbeveling 
RR (91) 10 'on the communication to third parties of personal data held by public authorities', welke 
naderee regels omvat voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden uit overheidsbestan-
den. . 

655 Geredeneerd wordt dat onder deze omstandigheden het wetenschappelijk gebruik van 
persoonsgegevenss geen privacyrisico's oplevert voor de betrokkene. 
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vann een afweging van onderzoeks- en privacybelangen - over de getroffen beveiliging 
(doorr een toezichthoudend orgaan) kan worden geoordeeld. 

-- Principe 8 R (83) 10 (publicatie van onderzoeksresultaten) 
Dee resultaten van onderzoek of statistiek mogen slechts in niet-herleidbare vorm 
wordenn gepubliceerd. Toestemming van de betrokkene(n) kan een uitzondering op 
dezee regel wettigen. 

-- Principe 9 R (83) 10 (bewaring van gegevens voor volgend wetenschappelijk onderzoek) 
Persoonsgegevenss mogen in principe niet langer worden bewaard dan nodig is voor 
hett doel waarvoor ze zijn vastgelegd. Uit principe 9 blijkt evenwel dat er ruimte is 
voorr een flexibele toepassing van deze norm.66 Gegevens mogen ook na afronding van 
eenn onderzoek worden bewaard, mits bij aanvang van het onderzoek zo specifiek 
mogelijkk wordt aangegeven voor welke optie - vernietiging, anonimisering of bewa-
ringg van de gegevens - wordt gekozen. Ligt het in de bedoeling de gegevens te bewa-
ren,, dan moet worden aangegeven onder welke condities dit zal geschieden. 
Wordenn gegevens op basis van toestemming van de betrokkene voor onderzoek ver-
zameld,, en is het besluit tot langere bewaring (voor volgend onderzoek) reeds be-
kend,, dan dient de toestemming ook die bewaring te omvatten. 
Indienn pas na afronding van het onderzoek tot bewaring van gegevens wordt beslo-
ten,, dient dat bij voorkeur te worden overgelaten aan speciaal daartoe aangewezen 
instellingenn die ervaring hebben met bewaring en beveiliging van onderzoeksbestan-
den. . 
Principee 9, derde lid bepaalt ten slotte dat een beslissing tot vernietiging van per-
soonsgegevenss waarover overheidsorganen beschikken niet eerder mag plaatsvinden 
dann wanneer is nagegaan (bij voorkeur in overleg met instellingen die verantwoorde-
lij kk zijn voor het bewaren van overheidsbestanden) in hoeverre zulke informatie van 
waardee kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. 

-- Principe 10 R (83) 10 (oprichting van wetenschappelijke toetsingscommissies) 
Principee 10 beveelt aan op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk speciale commissies op te richten die regelmatig opkomende belangenconflicten 
(diee niet alleen om een juridische oplossing vragen) tot een oplossing kunnen brengen 
enn die zelfregulering stimuleren. Om deze taak adequaat te kunnen verrichten, is van 
belangg dat zowel de belangen van de wetenschapsbeoefening als die van privacybe-
schermingg in zo'n commissie zijn vertegenwoordigd. 

cc Aanbeveling R (97) 18 inzake dataprotectie bij statistiek 

Opp grond van de snelle vooruitgang in statistische methoden en ontwikkelingen in de 
informatietechnologiee sinds 1983 is een aanzienlijke herziening van Aanbeveling R 
(83)) 10 op althans het terrein van statistiek noodzakelijk gebleken. Door de opstellers 
wordtt met name gewezen op het feit dat nieuwe technische mogelijkheden (om bij-

666 Volgens de opstellers van de aanbeveling is wetenschappelijk onderzoek een onafgebroken proces 
waarbijj  vaak gebruik wordt gemaakt van uitkomsten van eerder onderzoek. Zelfs wanneer de speci-
fiekee doeleinden zijn bereikt, kan het gegevensbestand waardevol zijn voor volgend onderzoek; ex-
planatoryy memorandum, par. 47. 

677 Recommendation R (97) 18 'concerning the protection of personal data collected and processed 
forr statistical purposes'. 
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voorbeeldd zeer gedetailleerde informatie volgens uitermate geavanceerde technieken 
tee verwerken) aanleiding geven tot nieuwe privacybedreigingen (zoals gebruik van 
gegevenss voor een geheel andere doelstelling en /of op individueel niveau). 
Statistiekk wordt door de opstellers van de aanbeveling beschouwd als een (omvang-
rijk )) deelgebied van wetenschappelijk onderzoek. De zojuist besproken Aanbeveling 
RR (83) 10 blijf t gelden voor wetenschappelijk onderzoek dat niet tevens als statistiek in 
dee zin van onderhavige aanbeveling kan worden beschouwd. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Aanbevelingg R (97) 18 is in beginsel slechts van toepassing op geautomatiseerde ver-
werkingenn van persoonsgegevens voor statistische doeleinden (en op 'statistische 
resultaten'' voor zover deze nog herleidbaar zijn), doch de werkingssfeer kan worden 
uitgebreidd tot handmatige verwerkingen. 
Onderr statistische doeleinden worden niet alleen begrepen statistische activiteiten in 
striktee zin, maar ook activiteiten die zijn gebaseerd op statistische processen en waar-
bijj  sprake is van verwerking van persoonsgegevens, zoals opinie- en marktonder-
zoek.69 9 

Dee principes van de aanbeveling kunnen - evenals de principes van de aanbeveling 
uitt 1983 - van toepassing worden verklaard op 'groepsgegevens', dat wil zeggen ge-
gevenss die betrekking hebben op groepen van personen, organisaties, bedrijven et 
cetera. . 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Dee definitie van een 'persoonsgegeven' komt overeen met de omschrijving hiervan in 
hett Verdrag van Straatsburg en daarop gebaseerde sectorale aanbevelingen (waaron-
derr de hiervoor besproken aanbeveling). Van anonieme gegevens kan slechts sprake 
zijnn indien identificatie een buitengewoon gecompliceerde, lange en kostbare onder-
nemingg is of onevenredige inspanning vergt. Anonimiteit is voorts een relatief begrip: 
datt wat vandaag als een onevenredige inspanning wordt aangemerkt kan in de nabije 
toekomstt - in het licht van de snel voortschrijdende technologische en methodologi-
schee ontwikkelingen - een acceptabele inzet van tijd en mankracht blijken. Gegevens 
diee zijn ontdaan van identificerende kenmerken moeten in sommige gevallen als indirect 
herleidbaarr worden beschouwd, namelijk wanneer het via het bijeenbrengen van be-
paaldee informatie (beroep, leeftijd, geslacht en dergelijke) toch mogelijk is de identiteit 
vann een persoon vast te stellen. 
Inn verband met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor statisti-
schee doeleinden heeft de Raad van Europa de navolgende normen vastgesteld. 

688 Statistische doeleinden verwijzen naar activiteiten die noodzakelijk zijn om de gemeenschappe-
lijk ee kenmerken van een gespecificeerde populatie vast te kunnen stellen; explanatory memoran-
dum,, par. 6. 

699 Explanatory memorandum, par. 61. 
700 Explanatory memorandum, par. 52, onder d. 
711 "Individual data that appear to be anonymous (unaccompanied by any identification data) may 

neverthelesss in some cases be indirectly identifiable. This means that (...) the piecing together of in-
formativee data (such as age, sex, occupation, residence, family status, etc.) makes it possible in fact to 
discoverr the identity of the person concerned. Where this is a possibility, the data may not be consid-
eredd to be genuinely anonymous and must therefore be protected"; explanatory memorandum, par. 
27,, onder c. 
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-- Principe 3 R (97) 18 (algemeen: bescherming van de privacy van betrokkenen) 
Opp grond van dit algemene principe dient de privacy van individuen bij verwerking 
vann persoonsgegevens voor statistiek te worden beschermd, onder meer door perso-
nenn die - vanwege betrokkenheid bij het onderzoek - kennis hebben (genomen) van 
persoonsgegevenss te onderwerpen aan een (op grond van het nationale recht of de 
praktijkk geldende) geheimhoudingsplicht. Voorts moeten eenmaal verzamelde en 
opgeslagenn persoonsgegevens worden ontdaan van direct identificerende kenmerken 
zodraa deze voor het onderzoek niet meer noodzakelijk zijn. 

-- Principe 4 R (97) 18 (voorwaarden voor rechtmatige gegevensverzameling en -verwerking) 
Alleenn die persoonsgegevens mogen worden verzameld en verwerkt die in het licht 
vann een statistische doelstelling noodzakelijk zijn (proportionaliteitsprincipe; zie ook 
principee 4.7). Hieruit vloeit voort dat voor de verzameling van identificerende gege-
venss alleen ruimte is wanneer dit gelet op het te bereiken doel noodzakelijk is. Daar-
naastt heeft hergebruik van reeds beschikbare gegevens de voorkeur boven het op-
nieuww bij betrokkenen verzamelen van gegevens voor statistiek. 
Voorr iedere verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor statistiek dient 
voortss een rechtsgrondslag aanwezig te zijn. Behalve toestemming van de betrokkene 
off  diens wettelijk vertegenwoordiger kunnen een wettelijk voorschrift of een 'geen-
bezwaar'' van de betrokkene (mits deze is geïnformeerd over verzameling en verdere 
verwerkingg van zijn gegevens) een gerechtvaardigde grond voor gegevensverwerking 
zijn.. Ook mogen bij een ander dan de betrokkene gegevens over hem worden verza-
meld,, mits aan degene die de gegevens verstrekt toestemming is gevraagd en er geen 
privacyrisico'ss aan de verzameling zijn verbonden. 
Verwerkingg (waaronder ook derdenverstrekking) van gevoelige gegevens voor statistiek 
is,, afgezien van een wettelijk voorschrift, alleen toegestaan op basis van toestemming 
(ziee principe 5/6), tenzij een groot algemeen belang een uitzondering rechtvaardigt 
(ziee ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2 waarin Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescher-
mingg van medische gegevens wordt besproken). Aan verzameling en verwerking van 
gevoeligee gegevens worden ook op andere punten strengere eisen gesteld.73 Zo mogen 
dezee gegevens in beginsel alleen worden verzameld in niet herleidbare vorm. Wan-
neerr herleidbare (gevoelige) gegevens toch noodzakelijk zijn, moeten deze zoveel 
mogelijkk gescheiden van de direct identificerende gegevens worden opgeslagen.74 

Naderr gebruik van voor statistiek verzamelde gegevens is - net als in Aanbeveling R 
(83)) 10 - alleen toegestaan voor vergelijkbare doeleinden (en niet voor andere doelein-
den,, zoals maatregelen ten aanzien van individuele betrokkenen).75 

Voortss mogen oorspronkelijk voor administratieve doeleinden verzamelde en opge-
slagenn persoonsgegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt mits passende 
waarborgenn worden getroffen die in het bijzonder voorkomen dat die gegevens we-
deromm zouden worden aangewend om beslissingen of maatregelen jegens individuele 

722 De opstellers van de aanbeveling wijzen hier echter ook op de wetenschapsvrijheid ('scientific 
freedom').. Op grond van die vrijheid mag de statisticus zelf methode, organisatie en doelstelling 
vann het voorgenomen onderzoek vaststellen; dit zou er bijv. toe kunnen leiden dat een ruime 
doelomschrijvingg wordt gekozen; explanatory memorandum, par. 75. 

733 In dit verband wordt gewezen op art. 6 Verdrag van Straatsburg dat uitgaat van 'appropriate 
safeguards'' voor de verwerking van gevoelige gegevens; explanatory memorandum, par. 76. 

744 Zie principe 4.8 Aanbeveling R (97) 18. 
755 Zie in dit verband ook principe 12 Aanbeveling R (97) 18 dat bepaalt dat voor statistiek verza-

meldee gegevens niet voor andere dan statistische doeleinden aan derden mogen worden ver-
strekt. . 
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personenn te nemen (men denke in dit verband aan een geheimhoudingsplicht en aan 
voorschriftenn inzake derdenverstrekking en beveiliging). 

Bijj  secundaire verzameling van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doel-
eindenn (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2) is een uitdrukkelijke wilsuiting (toestemming 
off  geen-bezwaar) van de betrokkene niet vereist, wil sprake zijn van een legitieme 
gegevensverwerking.. Wel verlangt de aanbeveling (in principe 4.4) dat de statistische 
activiteitenn hetzij ten behoeve van het algemeen belang worden uitgevoerd door offi-
ciëlee diensten of onderzoeksinstellingen, hetzij een gerechtvaardigd particulier belang 
dienenn en de privacybelangen van de betrokkenen mogen wijken voor de belangen 
diee met uitvoering van het onderzoek zijn gemoeid (als private belangen worden in 
hett 'explanatory memorandum' genoemd wetenschappelijke, technische of financiële 
belangen).. Onder dezelfde condities mogen gegevens die voor een bepaald statis-
tischh doel zijn aangewend voor een ander statistisch onderzoek worden gebruikt. Is in 
diee situatie sprake van derdenverstrekking, dan gelden nog de volgende voorwaar-
den:: de nieuwe statistische doelstelling dient welbepaald te zijn en binnen een be-
paaldd tijdsbestek te kunnen worden gerealiseerd (er is met andere woorden geen 
ruimtee voor onbegrensde derdenverstrekking). Derdenverstrekking dient voorts 
gepaardd te gaan met contractuele afspraken tussen verstrekker en ontvanger over 
(onderr meer) gegevensbeveiliging en publicatie van statistische uitkomsten. 

-- Principe 5/6 R (97) 18 (informatie en toestemming) 
Wanneerr persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld (primai-
rere gegevensverzameling, principe 5.1 t /m 5.3) dient de betrokkene uiterlijk op het mo-
mentt van de gegevensverzameling te worden geïnformeerd over tenminste: het 
karakterr van de gegevensverstrekking (vrijwilli g of verplicht); de doelstelling van de 
gegevenswerking;; de identiteit van de persoon of organisatie die belast is met de ge-
gevensverwerking;; het feit dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld; en de 
mogelijkheidd om nadere informatie (over bijvoorbeeld hoe toestemming kan worden 
geweigerdd of ingetrokken, de categorieën van personen of organisaties aan wie de 
gegevenss worden verstrekt en dergelijke). De informatieplicht geldt ook in situaties 
waarinn persoonsgegevens niet bij de betrokkenen zelf, maar bij een ander (een familie-
li dd of andere betrokkene) worden verkregen, tenzij informeren in zo'n situatie apert 
onredelijkk of onmogelijk is. De hoeveelheid informatie dient te zijn afgestemd op de 
belangenn van het 'datasubject' en de omstandigheden, doelstelling en omvang van het 
onderzoek. . 

Err is (net als in Aanbeveling R (83) 10) een mogelijkheid om het verstrekken van in-
formatiee (of onderdelen daarvan) aan de betrokkene uit te stellen, en wel indien dit in 
hett licht van het onderzoek noodzakelijk is. Zo mogelijk kan een onafhankelijke auto-
riteitt zich uitspreken over de toelaatbaarheid van een dergelijk besluit. De informatie-
plichtt herleeft zodra de aanleiding van niet-informeren is komen te vervallen. 
Bijj  secundaire verzameling van persoonsgegevens voor statistische doeleinden geldt 
geenn individuele informatieplicht (principe 5.4). Een dergelijke verplichting zou de 
uitvoeringg van statistisch onderzoek onder omstandigheden onmogelijk of erg duur 

766 Dit uitgangspunt vindt men ook terug in de EG-privacyrichtlijn en in Aanbeveling R (83) 10. 
7777 Explanatory memorandum, par. 72. 
788 Explanatory memorandum, par. 100. 
799 Zie principe 12.3 Aanbeveling R (97) 18. 
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makenn en overigens ook nodeloos belastend kunnen zijn voor betrokkenen.80 De infor-
matieplichtt houdt hier derhalve in dat er voldoende publiciteit moet zijn rond verza-
melingg en gebruik van persoonsgegevens voor statistiek. Deze publicatieverplichting 
kann variëren van een standaardclausule in een arbeidscontract (wanneer onderzoek 
mett personeelsgegevens wordt verricht) tot een officiële (staats)publicatie (indien 
sprakee is van openbare statistiek). Zijn betrokkenen van de statistische activiteiten op 
dee hoogte, dan kunnen ze op eigen initiatief nadere informatie verkrijgen, tenzij het 
secundairr gebruik van persoonsgegevens voor statistische doeleinden expliciet in een 
regelingg is neergelegd of de informatieverstrekking onmogelijk is of een onevenredige 
inspanningg vergt. 

Toestemmingg van de betrokkene dient vrij , ondubbelzinnig en geïnformeerd te zijn 
(enn wanneer sprake is van verzameling van gevoelige gegevens expliciet), en kan wor-
denn ingetrokken zolang de identificerende gegevens niet gescheiden zijn van de ove-
rigee gegevens. Is sprake van dwang of druk op de betrokkene, van twijfels omtrent de 
wi ll  van de betrokkene of van onvoldoende informatie, dan is een verkregen toestem-
mingg niet rechtsgeldig. Ook kan de betrokkene zijn toestemming opschorten zonder 
datt dit negatieve gevolgen voor hem heeft. Een wettelijk vertegenwoordiger kan toe-
stemmingg geven indien de betrokkene zelf niet in staat is tot een vrije beslissing. 

-- Principe 7 R (97) 18 (rechten van de betrokkene; uitzondering bij statistiek) 
Dee betrokkene heeft blijkens principe 7 in beginsel recht op inzage en correctie, dit in 
tegenstellingg tot Aanbeveling R (83) 10 die uitgaat van een beperking van het inzage-
rechtt bij wetenschappelijk onderzoek. Per saldo komen deze formuleringen overigens 
opp hetzelfde neer, namelijk dat de rechten van de betrokkene mogen worden beperkt 
indienn er geen gevaar bestaat voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, de 
gegevenss uitsluitend voor statistische doeleinden worden verwerkt en passende 
waarborgenn zijn getroffen opdat derden betrokkenen niet kunnen identificeren. 

-- Principe 8/10 R (97) 18 (anonimiteitsverplichting/omgang met identificerende gegevens) 
Dezee verplichting houdt in dat zodra de statistische activiteiten (verzameling, contro-
le,, koppeling en dergelijke) zijn voltooid de identificerende gegevens definitief van de 
overigee gegevens moeten worden gescheiden (anonimisering), tenzij die gegevens 
vanwegee de statistische doelstellingen noodzakelijk blijven. Worden ze vanwege die 
doelstellingenn bewaard, maar niet direct gebruikt voor een nieuw onderzoek, dan 
dienenn ze gescheiden van de overige gegevens te worden opgeslagen, tenzij dat laat-
stee apert onredelijk of onmogelijk is. 

-- Principe 9 R (97) 18 (primaire gegevensverzameling) 
Ditt principe omvat een aantal regels met betrekking tot het benaderen van betrokke-
nenn (wie mogen worden benaderd? welke zorgvuldigheidseisen gelden hier? et ce-
tera).. Voorts worden bijzondere eisen gesteld aan gegevensverzameling via observa-
tietechnieken.. In dat kader mogen in beginsel geen identificerende data worden verza-
meld,, doch het betreft hier geen absolute eis. 
Verderr wordt in principe 9 aangegeven dat zogenaamde non-responsgegevens alleen 
verwerktt mogen worden om de representativiteit van een onderzoek te kunnen ga-
randeren. . 

800 Explanatory memorandum, par. 81. 
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-- Principe 11 R (97) 18 (bewaring van gegevens voor volgend onderzoek) 
Inn beginsel dienen de voor statistiek gebruikte gegevens - zodra ze niet meer nodig 
zijnn voor verzameling, controle of vergelijking van gegevens om de representativiteit 
vann de studie vast te stellen of de studie te herhalen met dezelfde personen - te wor-
denn vernietigd of verwijderd, tenzij de gegevens zijn geanonimiseerd of het nationale 
rechtt bepaalt dat ze voor archiefdoeleinden onder passende waarborgen mogen wor-
denn bewaard.81 

-- Principe 13 R (97) 18 (grensoverschrijdend verkeer van onderzoeksgegevens) 
Hoofdregell  is dat de uitgangspunten neergelegd in onderhavige aanbeveling ook 
geldenn voor grensoverschrijdende verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve 
vann statistiek. Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een land dat het Verdrag 
vann Straatsburg heeft geratificeerd en/of waar privacywetgeving geldt met een ge-
lijkwaardigg beschermingsniveau mogen aan het grensoverschrijdend gegevensver-
keerr geen restricties of bijzondere eisen worden gesteld. 
Verstrekkingg van gegevens aan een onderzoeker in het buitenland is in beginsel niet 
toegestaann wanneer het betreffende land geen regels heeft opgesteld die in overeen-
stemmingg zijn met het Verdrag van Straatsburg en deze aanbeveling, tenzij sprake is 
vann een contract of overeenkomst waarin is bepaald dat een onderzoeker zich toch 
aann die principes gebonden acht. Hiernaast kan uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkenee zo'n gegevensverstrekking legitimeren. 

-- Principe 14 R (97) 18 (publicatie van onderzoeksresultaten) 
Hoofdregell  is dat de uitkomsten alleen in niet-herleidbare vorm mogen worden ge-
publiceerd.. Verspreiding van gegevens in herleidbare vorm is toegestaan indien de 
betrokkenee daarvoor toestemming heeft gegeven, de gegevens reeds algemeen be-
kendd zijn of publicatie duidelijk geen risico's oplevert voor een inbreuk op de privacy 
vann betrokkenen. 

-- Principe 15 R (97) 18 (gegevensbeveiliging) 
Bijj  beveiliging dient speciale zorg te worden besteed aan het tegengaan van ongeauto-
riseerdee toegang tot of gebruik van identificerende gegevens en het voorkomen van 
reïdentificatiee van betrokkenen via onder andere toegangsregimes, bewerking van 
gegevens,, versleuteling en dergelijke. De beveiligingsmaatregelen moeten worden 
afgestemdd op de vorm waarin de gegevens worden bewaard. Anonieme gegevens 
vergenn in deze optiek minder zware beveiligingsmaatregelen dan in de omstandig-
heidd dat betrokken individuen nog identificeerbaar zijn. 

-- Principe 16 R (97) 18 (gedragscodes) 
Professionals,, organisaties en instellingen die belast zijn met het produceren van sta-
tistiekenn dienen professionele codes te ontwikkelen (en bekend te maken) waarin de 
principess van onderhavige aanbeveling zijn neergelegd. Volgens de opstellers van 
Aanbevelingg R (97) 18 heeft de praktijk geleerd dat een effectieve bescherming van 
persoonsgegevenss het meest is gebaat bij de erkenning en implementatie van deugde-
lijk ee gedragsregels binnen een bepaalde professie. 

811 Vgl. principe 9 Aanbeveling R (83) 10 dat meer ruimte lijk t te laten voor langere bewaring (ook in 
niet-geanonimiseerdee vorm) in het belang van volgend wetenschappelijk onderzoek. 

822 Explanatory memorandum, par. 110. 
833 Explanatory memorandum, par. 114. 
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-- Principe 17 R (97) 18 (technische ontwikkeling, samenwerking en ondersteuning) 
Inn principe 17 wordt aangedrongen op nauwe internationale samenwerking op het 
vlakk van U-ontwikkelingen opdat overdracht van kennis plaatsvindt en wordt voor-
zienn in effectieve technische ondersteuning aan statistische bureaus in minder ont-
wikkeldee landen. 

-- Principe 18 R (97) 18 (toezichthoudende autoriteiten) 
Inn het kader van gegevensbescherming rust er ook een verantwoordelijkheid op de 
toezichthoudendee autoriteit(en), niet alleen in de zin van een controlerende rol bij 
toepassingg van de in deze aanbeveling neergelegde principes (in sommige gevallen is 
eenn oordeel van een toezichthoudende autoriteit gewenst - bijvoorbeeld bij uitge-
steldee informatieverstrekking), maar ook in de zin van een begeleidende en ondersteu-
nendee rol, bijvoorbeeld in de context van databeveiliging. 

3.3.33.3.3 European Science Foundation 

Eindd jaren zeventig heeft de European Science Foundation (ESF)84 beginselen en 
richtlijnenn uitgewerkt met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en privacybe-
scherming.855 Het betreft hier wetenschappelijk onderzoek in ruime zin, dat wil zeggen 
dee sociale wetenschappen, de menswetenschappen, de medische en biowetenschap-
penn en de natuurwetenschappen. De beginselen en richtlijnen werden - in de vorm 
vann een verklaring - op 12 november 1980 door de Assembly van de ESF aanvaard.86 

Dee preambule van de verklaring wijst op de in het spel zijnde belangen: de bescher-
mingg van het individu tegen misbruik van vertrouwelijke informatie enerzijds, en 
toegangg tot persoonlijke informatie die van essentiële betekenis is voor medisch en 
anderr wetenschappelijk onderzoek anderzijds. 
Dee verklaring werd in 1985 herzien. Van grote inbreuken op de privacy was die jaren 
niett gebleken; wel hadden onderzoekers bij de uitvoering van wetenschappelijk on-
derzoek,, in het bijzonder epidemiologisch onderzoek en longitudinale studies, pro-
blemenn ondervonden. Derhalve heeft de voortgang van het wetenschappelijk onder-
zoek,, in het bijzonder de samenwerking tussen verschillende landen bij de herziening 
specialee aandacht gekregen. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee ESF-verklaring richt zich op wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin van 
hett woord. Onderzoeksterreinen als de menswetenschappen, de sociale wetenschap-
pen,, de biomedische wetenschappen en de natuurwetenschappen vallen onder dit 
begrip. . 

844 De ESF (1974) is een non-gouvernementele organisatie die bestaat uit meer dan vijfti g academies en 
onderzoeksinstitutenn (uit meer dan twintig landen). Vanuit Nederland zijn de KNAW en NWO ver-
bondenn aan deze organisatie. Werkzaamheden van de ESF zijn in grote lijnen gericht op de bevorde-
ringg van de internationale samenwerking in (basaal) wetenschappelijk onderzoek. 

855 Over dit thema werd reeds enkele jaren binnen de (internationale) onderzoekswereld gediscussi-
eerd,, getuige de opstelling van de 'Bellagio Principles' van augustus 1977, en de internationale con-
ferentiee ^Emerging Data Protection and the Social Sciences' Need for Acces to Data', gehouden in 
Keulenn in augustus 1978. 

866 'Statement concerning the protection of privacy and the use of personal data for research', Strass-
bourg1980. . 
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Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Persoonsgegevenss zijn - in overeenstemming met de omschrijving zoals te vinden in 
dee Raad van Europa documenten - iedere informatie welke gerelateerd kan worden 
aann een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Van anonimiteit is sprake wan-
neerr een individu niet dan na onevenredige inspanning kan worden geïdentificeerd. 

'Basic'Basic Principles' ESF-Verklaring 
Dee verklaring heeft als uitgangspunt zowel de privacybescherming als de vrijheid van 
wetenschapsbeoefening.. Ter ondersteuning van het privacybelang wordt aangegeven 
datt privacywetgeving alle gebruik van persoonsgegevens dient te reguleren, dus ook 
hett gebruik ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Voorts dient wetenschap-
pelijkk onderzoek (zo vaak als mogelijk) te worden uitgevoerd met geanonimiseerde 
gegevens.. Wetenschappelijke en professionele organisaties zullen, tezamen met de 
publiekee autoriteiten, verdere ontwikkeling van anonimiseringstechnieken en proce-
duress moeten bevorderen. 
Mett het oog op het belang van de wetenschapsbeoefening vormt een belangrijk uit-
gangspuntt dat privacywetgeving (niet alleen specificeert onder welke voorwaarden 
wetenschappelijkk gebruik van persoonsgegevens is toegestaan, maar ook) de toegang 
tott voor wetenschappelijk onderzoek benodigde informatie verzekert. Voorts vormen 
doorr wetenschappelijke verenigingen op te stellen beroepscodes een nuttige aanvul-
lingg op wettelijke regelingen ter bescherming van de privacy. Deze verenigingen zou-
denn de ontwikkeling van gedragscodes binnen het kader van de wetgeving moeten 
bevorderen,, opdat recht kan worden gedaan aan de specifieke noden van verschillen-
dee onderzoeksdisciplines. 

'Guidelines''Guidelines' ESF-Verklaring 
Elkk gebruik van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden veronderstelt 
hetzijj  expliciete toestemming van de wetgever hetzij (geïnformeerde) toestem-
mingg van de betrokkene (tenzij deze niet kan worden geïdentificeerd door de 
ontvanger).. (2.1) 
Toesternmingg van de betrokkene berust op voldoende informatie indien deze 
wordtt geïnformeerd omtrent het vrijwillig e karakter van de toestemming, aard en 
doeleindenn van het onderzoek, door en voor wie de gegevens worden verzameld 
enn dat de gegevens niet voor andere doeleinden dan research zullen worden ge-
bruikt.. (2.2) 
Vann het vragen van (geïnformeerde) toestemming kan in een drietal situaties wor-
denn afgezien mits goedkeuring voor het gegevensgebruik wordt verleend door 
eenn 'data protection authority' (of soortgelijke instantie) of een speciaal daarvoor 
aangesteldee onafhankelijke commissie. Het betreft hier de volgende situaties: (a) 
toestemmingg van betrokkenen kan belangrijke onderzoeksdoeleinden dwarsbo-
men;; (b) toestemming kan nadelige gevolgen hebben voor de geestelijke of licha-
melijkee gesteldheid van de betrokkene; en (c) toesternming kan in redelijkheid 
niett van iedere betrokkene worden verkregen, zoals bijvoorbeeld in grootschalige 
epidemiologischee of longitudinale studies en in omstandigheden waarin betrok-
kenenn niet traceerbaar zijn vanwege verhuizing of overlijden. (2.3) 
Bijj  (op de bevolking gericht) enquêteonderzoek of onderzoek met gegevens uit 
ziekteregistratiess moet het mogelijk zijn om - met instemming van een onafhan-
kelijkee commissie - toegang te verkrijgen tot niet voor wetenschappelijk onder-
zoekk aangelegde registraties (2.4) 
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Voorr onderzoeksdoeleinden verzamelde persoonsgegevens mogen niet voor an-
deree doeleinden, maar uitsluitend voor research worden gebruikt. (2.5) In het bij-
zonderr mogen researchgegevens niet worden gebruikt om beslissingen of actie 
tenn aanzien van de betrokkenen te (onder)nemen, tenzij dit geschiedt in de con-
textt van het onderzoek of met expliciete instemming van de betrokkene. (2.6) 
Voorr research gebruikte persoonsgegevens mogen niet in herleidbare vorm wor-
denn gepubliceerd, tenzij betrokkenen met publicatie in herleidbare vorm hebben 
ingestemd.. (2.7) 
Dee betrokkene heeft slechts recht op toegang (correctie en vernietiging) tot hem 
betreffendee gegevens wanneer in het onderzoeksproject de gegevens in identifi-
ceerbaree vorm worden verwerkt. (2.8) 
Coördinatorenn van onderzoeksprojecten dienen erop toe te zien dat in het licht 
vann recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen passende technische 
enn organisatorische maatregelen worden getroffen teneinde de vertrouwelijkheid 
enn beveiliging van de gegevens te verzekeren. (2.9) 
Zodraa het onderzoeksdoel is bereikt, dienen de onderzoeksgegevens van de nog 
aanwezigee identificerende kenmerken te worden ontdaan (of gescheiden) en 
moetenn noodzakelijke waarborgen voor een veilige bewaring worden getroffen. 
Hett is niettemin geoorloofd, mocht dit in het kader van volgend onderzoek nodig 
zijn,, om de onderzoeksgegevens weer te koppelen aan de identificerende gege-
vens,, mits een onafhankelijke commissie daaraan goedkeuring heeft verleend. 
(2.10) ) 
Dee beslissing van overheidsinstanties om door hen opgeslagen persoonsgegevens 
tee vernietigen, mag eerst worden genomen wanneer is nagegaan of de gegevens 
niett van nut kunnen zijn voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en nadat 
hett centrale archief of een gelijksoortige organisatie is geconsulteerd. (2.11) 

3.3.43.3.4 European Society for Opinion and Marketing Research 

Eenn eerste code op het terrein van marktonderzoek werd reeds in 1948 opgesteld door 
dee European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR). Deze code 
werdd nadien frequent gewijzigd, ook stelden andere internationale verenigingen 
richtlijnenn op, waaronder de International Chamber of Commerce (ICC); laatstge-
noemdee organisatie representeert de internationale marketing gemeenschap. 
InIn 1976 besloten ESOMAR en ICC tot opstelling van een gezamenlijke, uniforme code 
diee tot op heden geldt, zij het dat zij in 1994 - vanwege maatschappelijke ontwikke-
lingen,, vooruitgang op het terrein van marketing(methoden) en marktonderzoek en 
intensiveringg van internationale activiteiten (waaronder internationale normstelling) -
ingrijpendee wijzigingen onderging. In de nieuwe versie van de code87 zijn de ethische 
enn zakelijke principes neergelegd die de praktijk van marketing research beheersen. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Vann belang is de omschrijving van het begrip 'marketing research', ofwel markton-
derzoek.. Volgens de toelichting op de bepalingen van de code omvat dit onderzoeks-
terreinn onder meer media- en reclameonderzoek, bedrijfs- en industrieel onderzoek, 
minderhedenonderzoekk en opinieonderzoek alsook sociaal-wetenschappelijk onder-

877 ICC/ ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practices, te raadplegen op: 
http://www.esornar.nl/guidelines/ICC_ESOMARcode.htr. . 
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zoekk voor zover daarbij marktonderzoekachtige technieken en methoden worden 
gebruikt. . 
MarktonderzoekMarktonderzoek onderscheidt zich voorts van andere vormen van informatiegaring 
voorr marketingdoeleinden in die zin dat de identiteit van de betrokkene geen rol 
speelt,, dit in tegenstelling tot de situatie van administratief gebruik, zoals direct mar-
keting,, waarin iemands identiteit van direct belang is. Ook de toezegging van ver-
trouwelijkee behandeling van de verkregen informatie is in dit verband een essentieel 
element. . 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Inn de ICC/ESOMAR-code wordt het begrip persoonsgegevens analoog aan de om-
schrijvingg zoals gegeven in de preambule van de EG-privacyrichtlijn uitgelegd (zie 
paragraaff  3.3.1). 

Inn het algemeen geldt dat marktonderzoek steeds zal moeten worden uitgevoerd con-
formm de nationale en internationale wet- en regelgeving van het land dat betrokken is 
bijj  de uitvoering van een onderzoeksproject. 

Dee ICC/ESOMAR-code is in de context van deze studie met name relevant in ver-
bandd met de rechten van respondenten, welke in essentie op het volgende neerkomen. 

Dee respondent doet op volledig vrijwillig e basis mee aan marktonderzoek, kan 
zichh op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken (mogelijk gevolgd door ge-
gevensvernietigingg wanneer de respondent daarom vraagt) en mag niet worden 
misleidd wanneer zijn medewerking wordt gevraagd (geen valse beloftes). De res-
pondentt dient minimaal te worden geïnformeerd over de identiteit van de organi-
satiee of persoon die de gegevens verzamelt, de (categorieën van) personen die de 
gegevenss ontvangen, de doelstelling(en) waarvoor gegevens zullen worden ge-
bruiktt en over het opnieuw benaderen van respondenten indien dat in het onder-
zoeksprojectt is voorzien. Bij onderzoek met kinderen en adolescenten wordt toe-
stemmingg aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) gevraagd. 
Dee anonimiteit van respondenten dient strikt te worden gewaarborgd; herleid-
baree gegevens zullen zo spoedig mogelijk moeten worden geanonimiseerd. Wan-
neerr dit om technische redenen niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij longitudinaal 
onderzoek),, behoren de data dusdanig zorgvuldig te worden opgeslagen (via be-
veiligingsmaatregelen)) dat ongeautoriseerde toegang door personen binnen of 
buitenn de onderzoeksorganisatie wordt voorkomen. Toegang tot een onderzoeks-
registratiee met herleidbare gegevens mag alleen plaatsvinden op een 'need-to 
know'-basiss en exclusief ten behoeve van vooraf vastgestelde onderzoeksdoelein-
den.. Bij langere bewaring van herleidbare gegevens dient de respondent over een 
aantall  aanvullende zaken te worden geïnformeerd.88 

Verstrekkingg van herleidbare gegevens aan derden (personen of instellingen bui-
tenn de onderzoeksorganisatie) mag in beginsel alleen plaatsvinden voor markton-
derzoekk (en niet voor andersoortige marketingdoeleinden) op grond van toestem-
mingg van de respondent, en wanneer de ontvanger van de gegevens zich con-
tractueell  gebonden verklaart aan de bepalingen van de code. 

888 De informatie-elementen vindt men terug in de toelichting op 'rule 4' in 'Notes on how the 
ICC/ESOMARR International Code of Marketing and Social Research Practice should be applied -
2001'. . 
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Dee onderzoeker dient erop toe te zien dat respondenten direct noch indirect 
schadee ondervinden ten gevolge van deelname aan onderzoek; dit geldt in het 
bijzonderr voor onderzoek met kinderen en adolescenten.89 Zo mogen interviews 
niett nodeloos veel tijd in beslag nemen of op lastige/ongemakkelijke tijden wor-
denn afgenomen. Indringende of persoonlijke vragen mogen alleen worden gesteld 
indienn dit essentieel is voor de doelstelling van het onderzoek en de respondent 
hiervann van te voren op de hoogte is gesteld. 

Indienn observatie- of opnametechnieken voor een gegevensverzameling worden 
gebruikt,, moet dit in principe aan het begin van een onderzoek aan de respondent 
wordenn medegedeeld. Uitzonderingen op deze regel zijn het gebruik van deze 
techniekenn in een openbare ruimte (winkel of straat) alsook de situatie waarin het 
vooraff  informeren van respondenten geen betrouwbare resultaten zal opleveren. 
Inn laatstgenoemde situatie behoren respondenten aan het einde van een gege-
vensverzamelingg te worden geïnformeerd en, indien ze dat wensen, van de be-
treffendee gegevens in kennis te worden gesteld. Een achteraf ingediend verzoek 
omm vernietiging van gegevens behoort te worden gerespecteerd. 

3.44 Nationale privacynormen voor  wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek k 

Dezee paragraaf omvat een beschrijving van de nationale privacynormen voor weten-
schappelijkk onderzoek; daarbij is zoveel mogelijk een chronologische volgorde aange-
houden.. Eerst wordt ingegaan op de voorstellen van de Staatscommissie Koopmans 
zoalss neergelegd in het eindrapport (1976) van deze commissie (paragraaf 3.4.1). Ver-
volgenss zullen de vroegere en huidige algemene privacywetgeving onder de loep 
wordenn genomen (paragraaf 3.4.2 - 3.4.4). Hierna komen verschillende sectorale pri-
vacywettenn of -bepalingen aan de orde (paragraaf 3.4.5 - 3.4.7). Ten slotte wordt inge-
gaann op in relatie tot wetenschappelijk onderzoek en statistiek ontwikkelde zelfregu-
leringg (paragraaf 3.4.8). 

3.4.22 Eindrapport Staatscommissie Koopmans 

Hett proces van voorbereiding en ontwikkeling van de Nederlandse privacywetgeving 
begintt bij de instelling in 1972 van de Staatscommissie bescherming van de persoonlij-
kee levenssfeer (hierna: Staatscommissie Koopmans). Deze commissie zou via een 
grondigee studie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
dee registratie van persoonsgegevens (waarvan de resultaten zijn neergelegd in een 
interim-900 en een eindrapport ) de bouwstenen aanreiken voor onze eerste privacy-
wet,, de Wet persoonsregistraties. 

Hett eindrapport van de Staatscommissie omvat naast algemene beschouwingen over 
privacybeschermingg ook beschouwingen over bijzondere onderwerpen, waaronder 

899 Zie ook de 'ESOMAR Guidline on Interviewing Children and Young People'. 
900 Staatscommissie Koopmans 1974. Het interimrapport werd mede opgesteld om een openbare 

discussiee over de in het rapport behandelde vraagstukken te bevorderen. Die discussie kwam 
goedd op gang, getuige vele schriftelijke reacties en mondeling naar voren gebrachte vragen en 
opmerkingenn van personen, organisaties en instellingen binnen en buiten de overheid. 

911 Staatscommissie Koopmans 1976. 

83 3 



HoofdstukHoofdstuk 3 

wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. In het hoofdstuk over wetenschappelijk 
onderzoekk (hieronder wordt ook statistiek begrepen) richt de Staatscommissie zich op 
dee problemen van toekomstige privacywetgeving voor de uitvoering van weten-
schappelijkk onderzoek. Ook worden door de Staatscommissie in het rapport mogelijke 
oplossingenn aangereikt. 
Persoonsgegevenss vormen bij veel wetenschappelijk onderzoek het basismateriaal. De 
doorr de Staatscommissie voorgestane opzet voor een wettelijke regeling (met een 
vergunningsplichtt voor onder andere registraties met gevoelige gegevens) betekent 
datt ook de onderzoekswereld aan vergaande voorwaarden, waaronder het aanvragen 
vann een vergunning bij de toezichthoudende autoriteit ('Registratiekamer'), zou 
moetenn voldoen. Bij de besluitvorming of een vergunning al dan niet zal worden toege-
kendd zal steeds het belang dat met de betrokken registratie wordt gediend, moeten 
wordenn afgewogen tegen de belangen van de te registreren personen en de mate 
waarinn hun persoonlijke levenssfeer in het geding is, zo redeneert de commissie in 
haarr rapport. De Staatscommissie wijst er vervolgens op dat de belangen van betrok-
kenn burgers "juist bij de registratie van persoonsgegevens ten behoeve van weten-
schappelijkk onderzoek (...) in het algemeen niet zeer groot zullen zijn. Het gaat er im-
merss dan niet om op grond van de geregistreerde gegevens ten aanzien van bepaalde 
personenn beslissingen te nemen, maar wel om uit de gegevens gevolgtrekkingen van 
minn of meer algemene aard te maken. Zodanige gevolgtrekkingen kunnen overigens 
voorr de geregistreerde wel van een zeker belang zijn, wanneer zij de vorm aannemen 
vann een uitspraak over een bepaalde groep personen". Dit laatste punt betreft echter 
hett thema van de groepsprivacy93 dat door de Staatscommissie verder buiten beschou-
wingg wordt gelaten. 
Vann belang is ook, zo stelt de Staatscommissie, dat in het kader van een afweging 
tussenn onderzoeksbelangen en privacybelangen wordt bezien of tot de persoon herleid-
baree gegevens ook echt nodig zijn voor een bepaald onderzoeksproject. Er zal in het 
algemeenn moeten worden gestreefd naar gebruik van anonieme gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. Bevatten gegevensverzamelingen daad-
werkelijkk anonieme gegevens dan vallen zij buiten de door de commissie voorgestel-
dee wettelijke regeling.94 

Dee Staatscommissie omschrijft persoonsgegevens in haar rapport als gegevens die 
herleidbaarr zijn tot individuele natuurlijke personen. Blijkens de memorie van toelich-
tingg moet hier worden gedacht "aan ieder gegeven dat informatie kan verschaffen 
omtrentt een natuurlijke persoon. Uit [deze] (...) omschrijving vloeit voort dat het niet 
alleenn gaat om gegevens die voorkomen direct in combinatie met gegevens die een 
persoonn identificeren, zoals het geval is wanneer naast naam en adres of geboorteda-
tumm andere gegevens zijn vermeld. Ook wanneer informatie wordt vermeld omtrent 
personenn die bijvoorbeeld slechts met een nummer zijn aangeduid, is sprake van per-
soonsgegevenss in de zin van het ontwerp, indien het mogelijk is met behulp van die 
nummerss de gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. Dit herleiden blijf t mo-
gelijk,, ook indien daarvoor de medewerking van derden noodzakelijk is. Alleen wan-

922 Staatscommissie Koopmans 1976, deel III , hoofdstuk XV (p. 81-85). 
933 De Staatscommissie wijst in dit verband op een uitspraak van the British Association for the 

Advancementt of Science: "Al l research on individuals and groups threatens their privacy"; 
Staatscommissiee Koopmans 1976, p. 82 (citaat afkomstig uit: Does research threaten privacy or does pri-
vacyvacy threaten research, Londen 1974, p. 22). 

944 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 82. 
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neerr iedere mogelijkheid verloren is gegaan om verband te leggen met een bepaalde 
persoon,, kan niet meer van persoonsgegevens worden gesproken".95 

Inn een aparte paragraaf besteedt de Staatscommissie aandacht aan een techniek die bij 
wetenschappelijkk gebruik van gegevens een nuttige rol zou kunnen spelen: de code-
transformatie.. In dit verband maakt de commissie onderscheid tussen 'primaire' en 
'secundaire'' registraties. Bij het eerste type registraties legt een organisatie persoons-
gegevenss vast die in verband met de doelstellingen van de registratie (bijvoorbeeld 
uitbetalingg salaris) op individuele basis worden gebruikt (de gegevens zullen daarbij 
inn het algemeen van de persoon zelf afkomstig zijn). 
Secundairee registraties hebben als doel individuele gegevens ten behoeve van weten-
schappelijkk onderzoek of ter verkrijging van beleidsinformatie te verwerken tot geac-
cumuleerdee gegevens. Dergelijke registraties ontvangen hun gegevens direct van be-
trokkenenn (steekproef onderzoek) en/of uit primaire registraties. Kenmerk van een 
secundairee registratie is dat de organisatie die deze aanlegt slechts interesse heeft in 
dee gegevens als zodanig, en niet in de persoon die daarachter staat. Bijgevolg hoeven 
inn deze registraties geen identificerende gegevens, zoals naam en adres van de be-
trokkene,, te worden opgenomen; wel bestaat behoefte aan de mogelijkheid om gege-
venss uit verschillende bronnen, die op dezelfde persoon betrekking hebben, te kun-
nenn herkennen. Hiertoe kan steeds hetzelfde nummer aan gegevens over dezelfde 
persoonn worden gehecht. De commissie noemt deze techniek 'codetransformatie'. In 
eenn registratie zijn geen identificerende, maar gecodeerde gegevens (dat wil zeggen 
informatiee gekoppeld aan een specifiek nummer) opgenomen. Informatie betreffende 
individuelee personen wordt dan via een 'transformator' (organisatie die de identifice-
rendee gegevens vervangt door een nummer) in een secundaire registratie opgeslagen. 
Omdatt het proces in verband met eventuele behoefte aan additionele informatie over 
eenn betrokkene wel omkeerbaar moet blijven,96 dient de codering zodanig te geschie-
denn dat "(...) bij dezelfde persoon steeds hetzelfde nummer behoort en omgekeerd", 
alduss de Staatscommissie. 
Al ss belangrijk voordeel van onderhavige techniek wordt aangegeven dat de privacy 
vann betrokkenen beter is gewaarborgd. Wel moet het praktisch onmogelijk zijn te 
achterhalenn welke persoon achter een getransformeerd nummer schuil gaat. Dit ver-
eistt dat de transformator vergaande technische beveiligingsmaatregelen treft. De 
staatscommissiee ziet als nadeel van codetransformatie vooral het maken van hoge 
kostenn (door bijvoorbeeld de transformator); ook zou het onderzoek enige vertraging 
kunnenn oplopen. Toch meent de commissie dat op grond van de te verwachten voor-
delenn nader onderzoek naar de codetransformatietechniek, met name gericht op de 
technischee en financieel-economische aspecten, de moeite waarde is. Betrokken par-
tijen,, waaronder de instellingen97 die over toepassing van onderhavige techniek wer-
denn geraadpleegd, zouden hiertoe het initiatief kunnen nemen. 
Dee Staatscommissie stelt ten slotte voor een bepaling in de wet op te nemen dat gege-
vensverzamelingenn waarop codetransformatie is toegepast en die uitsluitend 'getrans-
formeerde'' gegevens bevatten buiten de werkingsfeer van de wet vallen; door de 

955 Zie art. 1 concept-wetsontwerp en de toelichting hierop van de Staatscommissie op p. 117 van het 
Eindrapport. . 

966 De Staatscommissie wijst in dit verband op longitudinaal onderzoek en enquêtes, waarbij aan be-
paaldee personen nadere vragen gesteld moeten worden; Staatscommissie Koopmans 1976, p. 120. 

977 Het CBS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting Pathologisch Anatomisch 
Landelijkk Geautomatiseerd Archief. 
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Kroonn kunnen instellingen als officiële 'codetransformator' worden aangewezen.98 

Daarnaastt kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld ter be-
waringg van het transformatiegeheim." 

Hett hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek en statistiek in het eindrapport bevat 
nogg enige beschouwingen over het inzage- en correctierecht. Gegevens die zijn opge-
nomenn in registraties die uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek 
zijnn opgezet, zijn in de regel niet zo gerangschikt dat ze op een eenvoudige wijze tot 
eenn bepaalde persoon zijn te herleiden. Ervaringen in het buitenland hebben aange-
toondd dat uitoefening van het inzage- en het correctierecht hierdoor geen eenvoudige 
zaakk is. De Staatscommissie meent daarnaast dat betrokkenen ook geen belang heb-
benn bij uitoefening van genoemde rechten omdat de over hen vastgelegde gegevens 
niett worden gebruikt om jegens hen beslissingen te nemen. De commissie acht uit-
zonderingenn op de rechten van de betrokkene dan ook toelaatbaar mits de betreffende 
registratiee ook uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek wordt aan-
gewend. . 

3.4.22 Ontwerp van Wet op de persoonsregistraties (1981 ) m 

Inn 1981 werd door de regering het ontwerp van 'Wet houdende regels ter bescher-
mingg van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties' bij de 
Tweedee Kamer ingediend. Het ontwerp sloot voor wat betreft de hoofdlijnen nauw 
aann bij de voorstellen van de Staatscommissie Koopmans, doch de regering besloot op 
tall  van kleinere onderdelen wijzigingen aan te brengen.102 Over de inhoud van het 
wetsontwerpp in relatie tot wetenschappelijk onderzoek en statistiek kan het volgende 
wordenn opgemerkt. 
Dee door de Staatscommissie voorgestelde techniek van codetransformatie (zie hierbo-
ven)) werd in het wetsontwerp niet overgenomen. De regering onderbouwde die 
keuzee als volgt: "Vooreerst blijken tegen de voorgestelde uitwerking veel praktische 
bezwarenn te bestaan. Afgezien van de kosten en het tijdverlies verbonden aan de 
transformatieprocedure,, blijkt een rechtstreeks en niet-schriftelijk contact met de ge-
registreerdee personen toch in vrij veel gevallen onontbeerlijk te zijn. Het op de voor-
gesteldee wijze tussenschakelen van een transformator zou dan ook allerlei onderzoek 
ernstigg belemmeren. Daarbij komt dat de toepassing van de codetransformatie niet 
kann verhinderen, dat de gegevens soms langs andere weg op personen herleidbaar 
blijven:: de transformatie staat bijvoorbeeld een systematische vergelijking niet in de 
weg".. De regering zag bepaalde vormen van codetransformatie overigens wel als een 
mogelijkee beveiligingsmaatregel: de identiteit van betrokkenen kan hiermee op ade-
quatee wijze voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd. De Registratiekamer zou 
eenn en ander nader moeten onderzoeken. 

988 Art. 3, eerste lid concept-wetsontwerp; zie Staatscommissie Koopmans 1976, p. 95 en p. 119-120. 
999 Art. 3, tweede lid concept-wetsontwerp; zie idem. 
1000 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 421 e.v. {bijlage L). 
1011 Kamerstukken II1981 /82,17 207, rus. 1-3. 
1022 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 18-19. 
1033 In de toelichting op het wetsontwerp wordt net als in het Eindrapport van Staatscommissie Koop-

manss afzonderlijke aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek (zie par. 10.1 MvT, p. 46-50). 
1044 Ditzelfde geldt voor art. 3 van het concept-wetsontwerp van Staatscommissie Koopmans. 
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Doorr de regering werd wel de door de Staatscommissie gegeven omschrijving van het 
begripp persoonsgegeven gevolgd: "(...) een gegeven dat herleidbaar is tot een indivi-
duelee natuurlijke persoon". Over herleidbaarheid wordt voorts het volgende opge-
merkt:: "Het is niet eenvoudig om voor alle gevallen precies te omschrijven, wanneer 
gegevenss nog op individuele personen herleidbaar zijn. Zeker is wel dat dit niet uit-
sluitendd wordt bepaald door de aanwezigheid van enkele identificerende kenmerken, 
zoalss naam, adres, geboortedatum en dergelijke. Ook wanneer informatie wordt ver-
meldd omtrent personen die bijvoorbeeld slechts met een nummer zijn aangeduid, zal 
sprakee zijn van persoonsgegevens in de zin van het wetsontwerp, indien het mogelijk 
iss met behulp van die nummers de gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. 
Daarnaastt kan de herleidbaarheid voortvloeien uit de vastgelegde informatie zelf: 
indienn de gegevens bijvoorbeeld een zeer specifiek karakter hebben, kan het zijn dat 
incidenteell  of via systematische vergelijking kan worden achterhaald op wie die ge-
gevenss betrekking hebben".105 Verder blijkt uit de toelichting op het toenmalige wets-
ontwerpp dat de regering niet de opvatting van de Staatscommissie deelde dat een 
absolutee maatstaf zou moeten gelden in verband met de vraag of sprake is van een 
persoonsgegeven:: "Zou het bijvoorbeeld een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankrachtt kosten om de identiteit van betrokkene personen te achterhalen, dan zal er 
voorr de toepassing van de wettelijke regeling van moeten worden uitgegaan dat de 
gegevenss geen persoonsgegevens zijn". 
Registratiess die voor wetenschappelijke en statistische doeleinden worden opgezet, zo 
steldee de regering in de memorie van toelichting, bevatten vaak niet op de persoon 
herleidbaree gegevens.107 Het verwijderen van direct identificerende kenmerken impli-
ceertt echter niet dat de geanonimiseerde gegevens niet meer kunnen worden aange-
merktt als persoonsgegevens in de zin van de wet. ' Pas wanneer herleiding een 
onevenredigee hoeveelheid tijd, geld en mankracht vergt, kan ervan uit worden ge-
gaann dat de gegevens geen persoonsgegevens zijn. Het gaat bij de hantering van deze 
maatstaff  "niet om toevallige omstandigheden, maar om hetgeen in de gegeven situa-
tiee redelijkerwijs mag worden verwacht. Zou daartoe ook de medewerking van een 
derdee behoren, dan zal dat voor de beoordeling van die situatie mede van belang 
ii  // 109 

kunnenn zijn . 

Voortss omvatte het wetsontwerp enkele versoepelingen in het belang van weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek. Een eerste versoepeling ziet op verstrekking van 
persoonsgegevenss aan derden. Deze verstrekking zou op grond van het wetsontwerp 
inn sommige gevallen (namelijk bij verstrekking van gegevens uit meldingsplichtige 
registraties)) gelegitimeerd zijn indien de betrokkene schriftelijke toestemming heeft 
gegeven.. In de memorie van toelichting wordt - in de context van wetenschappelijk 
onderzoekk en statistiek - nader ingegaan op deze bepaling.110 Het vragen van toestem-
mingg zou in veel gevallen geen praktische mogelijkheid vormen, onder meer in ver-
bandd met grote aantallen of het in gevaar brengen van de representativiteit van een 
onderzoek.. Daarbij worden bij een verstrekking die met voldoende waarborgen is 
omkleed,, de belangen van betrokkenen nauwelijks geraakt. In dit licht voorzag het 
wetsontwerpp in een mogelijkheid de Registratiekamer te verzoeken een machtiging te 

1055 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 47. 
1066 Idem. 
1077 Kamerstukken II1981/82,17 207, nr. 3, p. 47. 
1088 Zie ook Gevers 1983, p. 252. 
1099 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 47. 
1100 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 49-50. 
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verlenenn om voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek gegevens uit een per-
soonsregistratiee te verstrekken (of opnieuw te gebruiken) of met enige andere gege-
vensverzamelingg te koppelen.111 

Naastt de mogelijkheid van een machtiging bood het wetsontwerp nog ruimte om het 
verbodd van verstrekking/koppeling van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
viaa algemene maatregel van bestuur op te heffen of hieromtrent nadere regels te stel-
len.. Deze mogelijkheid was bedoeld voor situaties waarin reeds bij voorbaat duide-
lij kk is dat tegen gegevensverstrekking in omschreven gevallen geen bezwaar hoeft te 
bestaan,, en het aanvragen van een machtiging voor alle betrokkenen een nodeloze 
belastingg zou zijn. 
Tenn slotte omvatte het wetsontwerp, overeenkomstig de voorstellen van Staatscom-
missiee Koopmans, mogelijkheden tot beperking van de rechten van de betrokkene 
(rechtt op kennisname, inzage, correctie en dergelijke). De regering zag hier overi-
genss een taak voor de Registratiekamer weggelegd, namelijk om erop toe te zien dat 
opp deze uitzondering terecht een beroep wordt gedaan.114 

ReactiesReacties vanuit de onderzoekswereld op het -wetsontwerp 
Dee onderzoekswereld reageerde kritisch op het wetsontwerp uit 1981. De Sociaal-
Wetenschappelijkee Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappenn had een commissie ingesteld die voor het sociaal-wetenschappelijk onder-
zoekk de (te verwachten) gevolgen van het wetsontwerp in kaart moest brengen. Deze 
commissiee moest ook aangeven op welke wijze - en met behoud van privacybescher-
mingg - verantwoord sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou kunnen worden uitge-
voerd.. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de commissie werden neer-
gelegdd in het werkdocument 'Privacy en sociaal-wetenschappelijk-onderzoek'. 
Dee commissie wijst in haar rapport eerst en vooral op de maatschappelijke betekenis 
vann sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Zij stelt dat "(...) te vergaande restricties 
voorr het onderzoek die bedoeld zijn om de private levenssfeer te beschermen, op pa-
radoxalee wijze het private belang kunnen schaden". Vervolgens plaatst de commissie 
inn haar rapport een aantal kritische kanttekeningen bij het wetsontwerp.116 Daarbij 
ageertt zij vooral tegen de daarin neergelegde bureaucratische verplichtingen, in het 
bijzonderr de vergunningsprocedure (deze zou gelden voor iedere onderzoeksregistra-
tiee waarin de opgenomen gegevens gedurende enige tijd herleidbaar moeten blijven) 
diee het onderzoek sterk zou kunnen vertragen. 

Eenn ander probleem dat de commissie in haar rapport signaleert is dat het wetsont-
werpp te weinig zou inspelen op het gevaar dat verstrekking van gegevens aan onder-
zoekers,, bijvoorbeeld voor een steekproef, wordt geweigerd.117 De commissie komt 

1111 Zie art. 68 wetsontwerp. De Registratiekamer heeft dan na te gaan of verstrekking van 
persoonsgegevenss daadwerkelijk nodig is, en zo ja onder welke privacyvoorwaarden deze mag 
plaatsvinden. . 

1122 Art. 39, derde lid en art. 43, vierde lid wetsontwerp. 
1133 Art. 73, eerste lid, onder a wetsontwerp. 
1144 Kamerstukken II1981/82,17 207, nr. 3, p. 49. 
1155 KNAW/SWR1984. 
1166 Zie ook Tromp 1984. 
1177 "Het gevaar bestaat dat registratiebeheerders (...) worden tot 'poortwachters', die een absolute 

machtt krijgen om sociaal-wetenschappelijk onderzoekers uit te sluiten van toegang tot informatie en 
informanten";; KNAW/ SWR 1984, p. 21. Ook De Bie signaleert dit probleem en wijst erop dat ten-
minstee één van dee principes die de ESF in 1980 formuleerde onbereikbaar wordt, namelijk het prin-
cipee dat vrijheid van onderzoek een zo ruim mogelijke toegang tot informatie betekent; De Bie 1988, 
p.30. . 
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vervolgenss met de aanbeveling te bevorderen dat het wetsontwerp zodanig wordt uit-
gewerktt (in algemene maatregelen van bestuur) "dat niet meer met een oneigenlijk 
beroepp op de bescherming van de privacy gegevens voor sociaal-wetenschappelijk 
onderzoekk geweigerd kunnen worden".118 Hoe een zodanige regel concreet zou moe-
tenn worden vormgegeven, laat de commissie in het midden. 
Tenn slotte meent de commissie dat de formulering van privacyregels net zo goed in 
handenn van de onderzoekswereld zelfs zou kunnen liggen, waarbij zij verwijst naar 
dee beroepscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen119 en de Nederlandse 
Sociologischee en Antropologische Vereniging120 alsook op contractbepalingen die 
beogenn de privacy van betrokkenen te beschermen.121 

3.4.33.4.3 Wet persoonsregistraties (1988)m 

Fundamentelee kritiek op wetsontwerp 17207, onder andere neergelegd in het rapport 
vann de vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer,123 heeft ertoe geleid dat 
betreffendd ontwerp in oktober 1985 werd ingetrokken.124 De belangrijkste kritiek 
kwamm er op neer dat het ontwerp was gebaseerd op verouderde inzichten en nauwe-
lijk ss rekening hield met technologische ontwikkelingen. Daarenboven had de toe-
zichthouderr in het voorstel een dusdanig centrale positie, dat dit zou leiden tot ver-
gaandee bureaucratisering. Andere punten van kritiek betroffen onder meer dat de 
rechtspositiee van de betrokkene (in WPR-terminologie 'de geregistreerde') onvol-
doendee door het wetsontwerp werd versterkt en teveel zaken bij algemene maatregel 
vann bestuur moesten worden geregeld. 
Hett terrein van wetenschappelijk onderzoek en statistiek heeft in de besluitvorming 
rondd de intrekking van het wetsontwerp geen bijzondere rol gespeeld. Wel treft men 
inn het rapport van de vaste Commissie van Justitie over dit onderwerp verschillende 
opmerkingenn aan. Zo vroeg de D'66-fractie zich af of de bepalingen voor het verwer-
kenn en koppelen van gegevens voor wetenschappelijke en statistische doeleinden niet 
moestenn worden aangescherpt. Andere fracties achtten het wenselijk dat nader zou 
wordenn omschreven wat onder 'wetenschappelijke en statistische doeleinden' wordt 
begrepen. . 

InIn juli 1985 werd door de regering een aangepast en sterk vereenvoudigd ontwerp 
vann Wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband 
mett persoonsregistraties - kortweg Wet persoonsregistraties (WPR)126 - ingediend. In 
ditt tweede wetsvoorstel lag de nadruk meer dan in het vorige ontwerp op zelfregule-
ring.. Voorts heeft de verdeling in meldings-, reglements- en vergunningsplichtige 

1188 KNAW / SWR1984, p. 22. Zie ook Van der Maas, Habbema & Hayes 1983, p. 217. 
1199 Beroepsethiek van Nederlands Instituut voor Psychologen, Amsterdam: NIP 1976. 
1200 Beroepscode van van de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging, Rotterdam: NSAV1975. 
1211 Op deze stellingname kwam de nodige kritiek. Zie bijv. Holvast die vooral wijst op de kwetsbare 

puntenn van zelfregulering en de onbekendheid van codes bij beoefenaren van de wetenschap. 
Holvastt 1984, p. 17. 

1222 Stb. 1988,665. 
1233 Kamerstukken II 1982/83,17 207, nr. 5. 
1244 Brief minister van Justitie houdende intrekking van voorstellen van wet, Kamerstukken II1985/86,17 

498,, nr. 6. 
1255 Overkleeft-Verburg 1995, p. 110; Kuitenbrouwer 1994, p. 9-10; Holvast, Ketelaar & De Bakker 1990, 

p.. 13-14. 
1266 Kamerstukken II1984/85,19 095, nrs. 1-3. 
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registratiess plaats gemaakt voor twee categorieën registraties: reglements- en mel-
dingsplichtigee registraties. Eerstgenoemde categorie bestaat uit door de (semi-)over-
heidd gehouden registraties, de tweede categorie omvat registraties in de particuliere 
sector.. Ter compensatie van het schrappen van toezicht via het vergunningensysteem 
werdd in het nieuwe ontwerp een aantal algemene (materiële) - aan persoonsregistra-
tiess te stellen - voorwaarden neergelegd. 

Hett wetsvoorstel werd uiteindelijk in 1988 aanvaard, en trad op 1 juli 1989 in werking. 
Inmiddelss is het alweer vervangen door een nieuwe regeling: de Wet bescherming 
persoonsgegevenss (zie hierna). 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee WPR strekte zich uit tot alle geautomatiseerde registraties en sommige niet-geau-
tomatiseerdee persoonsregistraties. Laatstgenoemde registraties vielen onder de wet 
wanneerr sprake was van een systematische toegankelijkheid, althans wanneer een 
registratiee met het oog op een doeltreffende raadpleging van de daarin opgenomen 
gegevenss systematisch was aangelegd. Buiten de reikwijdte van de wet vielen dos-
sierverzamelingenn welke alleen alfabetisch-lexicografisch toegankelijk waren (en dus 
geenn samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking heb-
bendee persoonsgegevens vormden).127 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Inn verband met de uitleg van de begrippen 'persoonsgegevens' en 'herleidbaar' werd 
hett eerdere wetsontwerp 17207 gevolgd.128 Bij persoonsgegevens moest men niet al-
leenn denken aan "(...) gegevens die een persoon identificeren, maar (...) [aan] alle 
gegevenss die met een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht. Denk-
baarr is dat onder omstandigheden bepaalde gegevens, hoewel niet direct herleidbaar 
tott een persoon, door systematische vergelijking en langdurig onderzoek wel tot een 
bepaaldee persoon zouden kunnen worden herleid. Indien echter een onevenredige 
hoeveelheidd tijd, geld en mankracht nodig zou zijn om een dergelijke herleiding mo-
gelijkk te maken, dan zal er (...) van moeten worden uitgegaan dat de gegevens geen 
persoonsgegevenss (...) zijn". Tijdens de verdere behandeling van het wetsontwerp 
inn de Tweede Kamer werd aan deze omschrijving niet wezenlijks toegevoegd. 
Dee behandeling in de Eerste Kamer leverde daarentegen wel nadere aanknopings-
puntenn op. Naar aanleiding van kritiek van de CDA-fractie dat een te ruime opvatting 
vann het begrip persoonsgegevens (afbakenings)problemen kon geven, stelde de rege-
ringg dat "niet elk technisch of toevallig verband tussen een gegeven en een persoon 
(...)) voldoende [is] om dat gegeven een persoonsgegeven te doen zijn. Daarvoor is 
nodigg dat er sprake is van een verband dat, mede gelet op de strekking van het wets-

1277 Dit laatste gaf aanleiding tot commentaar van verschillende kamerfracties; Kamerstukken II1985/86, 
199 095, nr. 5, p. 9-11. Zie ook MvA, Kamerstukken II1986/87,19 095, nr. 6, p. 18-19. Ook is in de ge-
zondheidsrechtelijkee literatuur uitvoerig over deze kwestie gediscussieerd (zie o.a.Van Wersch & 
Bergkampp 1990 en reacties hierop in nrs. 3,6 en 7 van Het Ziekenhuis (1990)). In 1993 wordt door de 
Rechtbankk Utrecht geoordeeld dat "het niet voor de hand ligt om het (...) begrip 'persoonsregistratie' 
inn art. 1 WPR restrictief te interpreteren. Dit ligt besloten in de bedoeling van de WPR om de geregi-
streerdenn in hun persoonlijke levenssfeer (...) bescherming te bieden"; zie ook Computerrecht 1993, p. 
259-263,, m. nt. J.M.A. Berkvens en TvGR 1994/26, m. nt. J.C.J. Dute. 

1288 XamerefuJbtCTif/1984/85,19 095,nr.3,p.35. 
1299 Holvast wijst op een aantal onduidelijkheden rond deze (ruime) omschrijving; Holvast 1996, p. 54-

55. . 
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voorstel,, rechtens relevant kan worden geacht". De regering doelde hier niet alleen 
opp de gebruikelijke personalia, maar op alle gegevens die omtrent een bepaalde per-
soonn informatie kunnen verschaffen, waaronder feitelijke of waarderende gegevens 
overr eigenschappen, opvattingen of gedragingen van een persoon alsmede gegevens 
diee de neerslag vormen van een genomen beslissing. Deze gegevens hebben gemeen-
schappelijkk dat zij bepalend kunnen zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon 
inn het maatschappelijk verkeer worden beoordeeld of behandeld. 

Inn de vroegere WPR waren twee bepalingen opgenomen die bijzondere regels omvat-
tenn voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek: art. 11, tweede lid en art. 33 WPR. 
Art.Art. 11, tweede lid regelde het verstrekken van gegevens aan derden (volgens art. 1 
WPRR een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder). De hoofdregel 
luiddee dat uit een persoonsregistratie alleen gegevens aan derden worden verstrekt 
"(...)) voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist inge-
volgee wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde".131 

Volgenss de regering vormde het toestemmingsvereiste de hoofdregel.1 In die geval-
lenn waarin het onmogelijk of uitermate onpraktisch was om aan alle betrokkenen toe-
stemmingg te vragen, kon een beroep worden gedaan op de in art. 11, tweede lid WPR 
neergelegdee uitzondering. Als voorbeeldsituaties werden in de memorie van toelich-
tingg genoemd onderzoek waarbij gegevens nodig zijn van een groot aantal betrokke-
nen,, een op een bepaalde wijze samengestelde steekproef of situaties waarin snel op-
tredenn noodzakelijk is en het vooraf vragen van toestemming tot onaanvaardbare 
vertragingenn van het onderzoek zou leiden.1 De uitzonderingsbepaling bood in 
dergelijkee situaties de mogelijkheid persoonsgegevens op verzoek aan een derde voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek1 te verstrekken mits de persoonlijke levens-
sfeerr van de betrokkenen daardoor niet onevenredig zou worden geschaad.135 Of 
sprakee was van 'onevenredige schade' hing mede af van "(...) de aard van de gege-
venss en de beschikbare mogelijkheden om op andere wijze in de bestaande informa-
tiebehoeftee te voorzien".136 Wanneer een ambts- of beroepsgeheim of een wettelijke 
plichtt tot geheimhouding in het geding was, kon op de uitzonderingsbepaling geen 
beroepp worden gedaan. 

1300 Kamerstukken I1987/88,19 095, nr. 2b, p. 1. 
1311 Voor verstrekking van gegevens uit overheidsregistraties aan instanties met een publiekrechtelijke 

taakk gold (ex art. 18, derde lid WPR) een soepelere regeling. Dit was in principe toegestaan voor zo-
verr deze organisaties persoonsgegevens nodig hadden voor de uitvoering van hun taak en de per-
soonlijkee levenssfeer van betrokkenen daardoor niet onevenredig werd geschaad. 

1322 Tenzij sprake is van een doelverstrekking of wettelijk voorschrift. Kamerstukken II 1986/87, 19 095, 
nr.. 6, p. 52. 

1333 Idem. 
1344 Deze begrippen werden tijdens de parlementaire behandeling van de WPR niet nader toegelicht; 

Holvastt 1982, p. 2851-25. 
1355 Door (toenmalig) kamerlid A. van Es werd voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in 

dee Tweede Kamer een amendement ingediend om onderhavige uitzonderingsbepaling aanzienlijk 
aann te scherpen. Voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek zouden uitsluitend na toestemming 
vann de betrokkene gegevens mogen worden verstrekt (Amendement van 2 september 1987, Kamer-
stukkenstukken II1986/87,19 095, nr. 18). De minister van Justitie stelde echter in zijn reactie dit een veel te 
vergaandee beperking van wetenschappelijk onderzoek te vinden (Handelingen II 1987/88, p. 98-
5048). . 

1366 Kamerstukken II1986/87, 19 095, nr. 6, p. 52. Andere elementen die hierbij een rol kunnen spelen, 
zijn:: aard en doel van het onderzoek en de kwaliteitswaarborgen met betrekking tot de uitvoering 
ervan;; Vuijsje 1992, p. 25. 
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Terr toelichting op art. 11, tweede lid merkte de regering op dat wetenschappelijk on-
derzoekk en statistiek "(...) in de regel leiden tot niet op de persoon herleidbare resul-
taten,, zodat de eventuele bezwaren tegen gegevensverstrekking hier over het alge-
meenn geringer zullen zijn. Bovendien zijn personen die zich met deze werkzaamhe-
denn bezighouden, veelal onderworpen aan gedragsregels die mede strekken tot be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden". Bestond enige 
twijfell  of aan deze privacyvoorwaarde kon worden voldaan, dan zou volgens de rege-
ringg toch toestemming aan betrokkenen moeten worden gevraagd, voor zover dit 
althanss uit praktisch oogpunt doenlijk was.138 

Viaa art. 33 WPR voorzag de WPR in een uitzondering op de rechten van de betrok-
kenee bij registraties aangelegd voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Een der-
gelijkee uitzondering was reeds door de Staatscommissie voorgesteld en werd ook 
internationaall  (zie het Verdrag van Straatsburg) aanvaard. De rechten van de betrok-
kenee konden buiten toepassing worden gelaten wanneer sprake was van een per-
soonsregistratiee uitsluitend gericht op wetenschappelijk onderzoek, en voor zover de 
uitkomstenn van het onderzoek niet meer tot individuele personen herleidbaar zijn. De 
regeringg redeneerde dat de betrokkene in deze situatie geen belang heeft bij inzage en 
correctiee omdat diens gegevens na bewerking niet langer naar hem verwijzen en bo-
vendienn niet worden gebruikt om beslissingen jegens hem te nemen.139 Indien weten-
schappelijkk onderzoek wèl zou leiden tot uitkomsten die tot een individuele persoon 
herleidbaarr zijn (als voorbeeld werd contemporain-historisch onderzoek genoemd) 
heeftt de betrokkene wel belang bij uitoefening van genoemde rechten en moet hem de 
aanspraakk daarop ook worden toegekend.140 

BesluitBesluit gevoelige gegevens141 

Registratiee van gevoelige gegevens werd onder de WPR geregeld door het Besluit 
gevoeligee gegevens.142 Dit besluit heeft indertijd lang op zich laten wachten. Terwijl 
hett binnen een jaar na inwerkingtreding van de WPR (voor 1 juli 1990) gereed had 
moetenn zijn (om te worden gevolgd door een wetsvoorstel), werd het uiteindelijk pas 
opp 19 februari 1993 vastgesteld en trad het op 1 juni 1993 in werking. De bescherming 
diee het Besluit bood, werd enerzijds gerealiseerd via gedetailleerde bepalingen per 
categoriee van gevoelige gegevens en anderzijds door een algemene bepaling (art. 8, de 
zogenaamdee 'restbepaling') met uiteenlopende afwegingscriteria voor de gevallen die 
niett door de specifieke voorschriften werden bestreken. Op grond van art. 8 konden 
gevoeligee gegevens worden geregistreerd indien de andere artikelen daarvoor niet als 
legitimatiee konden worden ingeroepen. 
Art.Art. 8, eerste lid, onder e Besluit gevoelige gegevens regelde de opneming van gevoelige 
gegevenss in registraties welke uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk zijn aangelegd. Die opneming was op basis van deze bepaling alleen toegestaan 
wanneerr die gegevens voor een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek noodza-

1377 Kamerstukken II1986/87,19 095, nr. 6, p. 52. 
1388 Kamerstukken II1985/86,19 095, nr. 3, p. 40. 
1399 Kamerstukken II1984/85,19 095, nr. 3, p. 28. 
1400 De regering verwijst in dit kader naar art. 9 Verdrag van Straatsburg. 
1411 Besluit van 19 februari 1993, Stb. 1993,158. 
1422 In de toelichting op de WPR stelde de regering dat de in art. 7 genoemde categorieën gegevens 

(waaronderr medische en psychologische gegevens) een bijzondere plaats innemen omdat zij de 
privacyy vanwege hun aard diepgaand kunnen raken en omdat aan de registratie van deze gege-
venss in het maatschappelijk verkeer bijzondere risico's zijn verbonden. Kamerstukken II1984/85, 
199 095, nr. 3, p. 38. 

92 2 



PrivacynormenPrivacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

keiijkk waren. Bovendien mocht opneming van een bepaalde categorie gevoelige gege-
venss niet reeds op grond van één van de andere artikelen van het Besluit verboden 
zijn.. Voorts gold dat de gegevens in een registratie mochten zijn opgenomen voor 
zoverr en zolang noodzakelijk in het licht van de (wetenschappelijke) doelstelling; 
zodraa het belang van de gegevens voor het onderzoek niet meer aanwezig was, 
moestenn ze worden verwijderd of geanonimiseerd. 

BesluitBesluit genormeerde vrijstelling** 
Inn het Besluit genormeerde vrijstelling werden onder de WPR bepaaldee soorten veel-
voorkomendee registraties vrijgesteld van de reglements- of meldingsplicht. Art. 18 
omvattee een vrijstellingsregeling voor persoonsregistraties gehouden voor weten-
schappelijkee en statistische doeleinden die uitsluitend gegevens bevatten van door 
henn te onderzoeken of onderzochte personen, en die korte tijd later weer werden op-
geheven.. Uit deze registraties mochten geen gegevens aan derden worden verstrekt,1 

enn identificerende gegevens moesten (met uitzondering van geslacht, woonplaats, 
geboortejaar)) uiterlijk zes maanden nadat de persoonsgegevens waren verzameld, 
wordenn verwijderd. 
Art.Art. 21 bood dispensatie voor registraties die uitsluitend voor communicatie benodig-
dee gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, 
adres,, postcode, woonplaats, functie, zakelijk adres, telefoonnummer en bank- en 
girorekeningnummerr en soortgelijke aanduidingen) bevatten. Uit opneming van deze 
gegevenss in een registratie mochten geen gevoelige gegevens voortvloeien. 

ReactiesReacties vanuit de onderzoekswereld op de WPR 
Dee gevolgen van de WPR voor de wetenschapsbeoefening zijn niet onbesproken ge-
bleven.1466 Vuijsje heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
penn een studie verricht naar mogelijke problemen die wetenschappelijk onderzoekers 
inn hun werk ondervonden als gevolg van de bestaande wet- en regelgeving op het 
gebiedd van de persoonlijke levenssfeer.147 Deze studie was in de eerste plaats gericht 
opp sociaal-wetenschappelijk en sociaal-medisch onderzoek. In het naar aanleiding van 
dezee studie verschenen rapport werd door de auteur een aantal problemen in verband 
mett de WPR aangestipt. Zo bestond er in algemene zin kritiek op de praktijk van zelf-
reguleringg door houders van registraties: het was moeilijk wegwijs te worden in een 
'wirwar'' van reglementen; daarenboven bleken reglementen soms strenger dan de 
wett zelf.148 

Eenn ander punt van kritiek betrof de gegevensverzameling. De uit hoofde van de 
WPRR aan de houder opgelegde verantwoordelijkheden leidden, aldus de onderzoe-
kers,, tot een zekere terughoudendheid voor wat betreft verstrekking van gegevens 
aann derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De houder was immers 
verantwoordelijkk voor het verdere gebruik van persoonsgegevens. Dit zou het 

1433 Nota van toelichting bij Besluit gevoelige gegevens (Stb. 1993,158), p. 27. 
1444 Besluit van 2 januari 1990, Stb. 1990,16. 
1455 In deze registratie mogen geen andere gegevens zijn opgenomen dan: naam, voornamen, voorlet-

ters,, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bank-
enn girorekeningnummer; een informatieloos administratienummer; en andere dan voormelde ge-
gevenss die ten behoeve van een bepaald onderzoek of statistiek zijn verkregen. 

1466 Zie o.a. Mastboom 1992, p. 7-11; Cramer 1991, p. 135 e.v.. 
1477 Vuijsje 1992. 
1488 Vuijsje, p. 27-28. 
1499 Idem, p. 28-29. 
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weigerenn van gegevensverstrekking (met een beroep op privacybescherming) in de 
handd werken. 
Mett het oog op deze problematiek was door de Sociaal-Wetenschappelijk Raad tijdens 
dee parlementaire behandeling van de WPR al voorgesteld in het kader van gegevens-
verstrekkingg voor wetenschappelijk onderzoek meer garanties voor onderzoekers in 
tee bouwen. De Raad achtte het wenselijk in de wet vast te leggen dat een weigering 
gegevenss voor wetenschappelijke en statistische doeleinden te verstrekken met 
'zwaarwegendee gronden' zou moeten worden omkleed. De regering wees dit voorstel 
vann de hand, omdat het niet in de lij n van het wetsvoorstel zou liggen in een ver-
plichtingg tot medewerking dan wel bijzondere motiveringsplicht te voorzien.151 

Voortss blijkt uit het rapport van Vuijsje dat onderzoekers moeite hadden met de ad-
ministratievee verplichtingen die aan opslag van herleidbare gegevens werden gesteld. 
Weliswaarr kon men op grond van art. 18 Besluit genormeerde vrijstelling van deze 
verplichtingenn worden vrijgesteld indien de personalia na voltooiing van het onder-
zoekk (na uiterlijk zes maanden) werden vernietigd, doch daarmee zou dan voorgoed 
dee mogelijkheid zijn verkeken longitudinaal onderzoek uit te voeren. 

3.4.43.4.4 Wet bescherm ing persoonsgegevens152 

Err zijn twee redenen aan te geven waarom de WPR ingrijpende wijzigingen moest 
ondergaan.. In de eerste plaats was uit evaluatieonderzoek gebleken dat op verschil-
lendee onderdelen aanpassing van de WPR noodzakelijk was.53 In de tweede plaats 
gaff  de (in paragraaf 3.3.1 besproken) privacyrichtlijn van de Europese Unie aanleiding 
tott substantiële wijzigingen. 
Dee Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) sluit aan bij het oorspronkelijke be-
schermingsniveauu van de WPR voor zover dat spoort met de ruimte die de privacy-
richtlij nn laat en voorzover evaluatiestudies naar aanleiding van de WPR geen aanwij-
zingenn hebben opgeleverd voor afwijkende regels. Ook het centrale uitgangspunt dat 
nochh de handelingsvrijheid van degene die persoonsgegevens verwerkt, noch het 
rechtt op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene in abstracto 
zwaarderr weegt, bleef gehandhaafd.154 Als in een concreet geval beide belangen drei-
genn te botsen, dient een belangenafweging plaats te vinden waarbij rekening moet 
wordenn gehouden met de (grondwettelijke) waarde van het recht op bescherming van 
dee persoonlijke levenssfeer, aldus de regering. De WBP beoogt voor deze afweging 
hett nodige instrumentarium aan te reiken in de zin dat zij de daarbij te hanteren crite-
riaa aangeeft, of in een enkel geval, zoals bij gevoelige gegevens, zelf de afweging 
maakt. . 

1500 Idem, p. 30 en 33. In Privacy en Registratie wordt door Dronkers uitvoerig ingegaan op misbruik 
vann het privacyargument. Zie Dronkers 1986, p. 10-12; Holvast 1986b, p. 14. Zie ook het in 1997 uit-
gebrachtee rapport van de Commissie Kordes waarin dit probleem eveneens wordt gesignaleerd; Com-
missiee Kordes 1997, p. 13. 

1511 Kamerstukken II1986/87,19 095, nr. 6, p. 51. 
1522 Stb. 2000,302. 
1533 De juridische evaluatie werd uitgevoerd door G. Overkleeft-Verburg (Overkleeft-Verburg 1995)en 

dee sociaal-wetenschappelijke evaluatie o.l.v. van J.E.J. Prins (Prins 1995). 
1544 'Informationele zelfbeschikking' wordt thans niet in Nederland erkend, doch dit sluit verder-

gaandee beïnvloeding van het Duitse recht (alwaar dit beginsel wel is erkend) niet uit; Kamerstuk-
kenken Il 1997/98,25 892, nr. 3, p. 9-10. 

1555 Het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel dienen daarbij een belangrijke rol te spelen. Idem, 
p.9. . 
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Toepassingsbereik Toepassingsbereik 
Eenn fundamenteel verschil tussen de WPR en de WBP is dat niet langer wordt aange-
grepenn bij het begrip 'persoonsregistraties' - een technologie-afhankelijk begrip -
maarr bij 'gegevensverwerking' - een neutraal begrip, dat niet zozeer is gericht op de 
techniekk die wordt gebruikt als wel op de feitelijke handelingen die met de gegevens 
wordenn verricht. Een dergelijke benadering sluit beter aan bij de realiteit van de hui-
digee netwerkvorming. Daarmee is de reikwijdte van de WBP in vergelijking met die 
vann de WPR aanzienlijk verruimd: voor zover sprake is van (geheel of gedeeltelijk) 
geautomatiseerdee verwerking van persoonsgegevens is voor de toepasselijkheid van 
dee wet niet langer noodzakelijk dat deze gegevens in een persoonsregistratie zijn of 
wordenn opgenomen. Het begrip gegevensverwerking omvat het gehele proces dat een 
gegevenn doormaakt en is in de WBP omschreven als "elke bewerking of elk geheel 
vann bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het 
verzamelen,, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadple-
gen,, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding door middel 
vann doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, sa-
menbrengen,, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 
vernietigenn van gegevens". Zo is ook de fase van het verzamelen/ verkrijgen van per-
soonsgegevenss onder de werkingssfeer van de wet gebracht. 

Voortss is de WBP van toepassing op niet geautomatiseerde verwerking van persoons-
gegevenss voor zover die gegevens in een bestand zijn opgenomen dan wel bestemd 
zijnn daarin te worden opgenomen. Aan het begrip 'bestand' wordt dezelfde betekenis 
toegekendd als aan het begrip 'persoonsregistratie' zoals dat gold onder de WPR.156 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Persoonsgegevenss worden in de WBP omschreven als "gegevens die betrekking heb-
benn op een identificeerbare of geïdentificeerde, individuele natuurlijke persoon". 
Dezee definitie stemt overeen met de omschrijving van dit begrip in de EG-privacy-
richtlij nn en het Verdrag van Straatsburg, en de toelichting erop sluit aan bij de uitleg 
vann het begrip persoonsgegevens onder de WPR. 
Persoonsgegevenss hebben betrekking op een persoon. Of gegevens informatie bevat-
tenn over een persoon hangt enerzijds af van de aard van de gegevens, en anderzijds 
vann de context waarin de gegevens worden verwerkt. Zo zijn feitelijke of waarderen-
dee gegevens over eigenschappen, opvattingen of gedragingen van een persoon aan te 
merkenn als persoonsgegevens; dit geldt ook voor gegevens die mede bepalend zijn 
voorr de wijze waarop de betrokkene in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld 
off  behandeld. 
Persoonsgegevenss hebben voorts betrekking op individuen die identificeerbaar zijn. 
Daarvann is in ieder geval sprake als 'direct identificerende gegevens' worden ver-
werkt;; aan de hand van dergelijke gegevens kan de identiteit van een persoon zonder 
veell  omwegen worden vastgesteld.17 Bij verwerking van 'indirect identificerende 
gegevens'' moeten daarentegen stappen worden gezet om de betreffende gegevens 
mett een bepaalde persoon in verband te kunnen brengen. Ook deze gegevens kunnen 
onderr omstandigheden, bijvoorbeeld door koppeling of vergelijking met andere be-
schikbaree gegevens, worden herleid tot een persoon.158 Men denke aan gegevens die 

1566 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 53. 
1577 Direct identificerende gegevens zijn (in combinatie met elkaar) dermate uniek dat de bijbehorende 

persoonn in brede kring kan worden geïdentificeerd (bijv. naam, adres, geboortedatum, maar ook bi-
ometrischee gegevens zoals stem, vingerafdruk of DNA-profiel). 

1588 Zie ook Registratiekamer 1993, p. 9-10. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 50. 
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zijnn ontdaan van direct identificerende gegevens, maar die via een combinatie met 
anderee gegevens (zoals een lijst met beroepen of aan identiteiten gerelateerde num-
mers)) terug te voeren zijn tot individuen. Indien voor de daadwerkelijke herleiding 
vann gegevens tot individuele personen een onevenredige of disproportionele hoe-
veelheidd tijd of mankracht nodig is, kan van herleidbaarheid in de zin van de WBP 
niett meer worden gesproken. Bij de beoordeling van dit laatste spelen aard van de 
gegevenss en de mogelijkheden die de Verantwoordelijke'1 heeft om de gegevens te 
herleidenn een belangrijke rol. Er dient in beginsel te worden uitgegaan van een rede-
lij kk toegeruste verantwoordelijke, doch eventueel aanwezige extra expertise en facili-
teitenn kunnen onder omstandigheden meewegen.160 In verband met het voortschrijden 
vann de IT moet in het oog worden gehouden dat wat voorheen nog kon worden be-
schouwdd als een onevenredige inspanning, naar de huidige stand van de techniek 
somss niet meer als zodanig is aan te merken. 
Eenn gegeven is geen persoonsgegeven (meer) indien doeltreffende maatregelen zijn 
getroffenn zodat daadwerkelijke identificatie wordt uitgesloten. Een voorbeeld is code-
ringg van gegevens in combinatie met nadere bewerkingen of bijzondere besluitvor-
mingsprocedures.. Er bestaan onvoldoende feitelijke mogelijkheden om tot identifica-
tiee over te gaan indien degene die de code heeft opgesteld (en beheert) is onderwor-
penn aan een geheimhoudingsplicht die in de praktijk daadwerkelijk wordt gehand-
haafd.1622 De feitelijke situatie en niet de juridische constructie is in dit verband bepa-
lend.. Waarborgen om daadwerkelijke identificatie via codering en gegevensbewer-
kingg tegen te gaan, kunnen zijn opgenomen in een gedragscode of als voorwaarden 
geldenn in de contractuele sfeer. Wanneer kan worden vastgesteld dat dergelijke regels 
mett zorg zijn vastgesteld en ook in de praktijk worden nageleefd, kan worden aange-
nomenn dat de WBP niet van toepassing is, ook ) al zou niet geheel zijn uitgesloten 
datt op enigerlei wijze toch herkenning van individuele personen plaatsvindt". 

Hieronderr worden de voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek relevante WBP-
bepalingenn besproken. 

-- Art. 9 lid 3 (verdere verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Verderee verwerking van eenmaal verzamelde persoonsgegevens mag niet onverenig-
baarr zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. 
Voorr verwerking van gegevens voor wetenschappelijk, statistisch of historisch onder-
zoekk is een aparte voorziening getroffen. Overigens ontbrak een dergelijke voorzie-
ningg nog in het aanvankelijke concept-voorstel WBP (september 1996). Op advies van 
dee toenmalige Registratiekamer is deze alsnog in art. 9 opgenomen.164 

1599 Onder 'verantwoordelijke' (deze term is in de plaats gekomen van het begrip 'houder' van de WPR) 
wordtt verstaan "de natuurlijke persoon of rechtspersoon die of het bestuursorgaan dat, alleen of te-
zamenn met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast-
stelt". . 

1600 Zo zal bijv. een instituut als het CBS eerder in staat moeten zijn gegevens te herleiden dan een 
individuelee onderzoeker; Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 49; Registratiekamer 1993, p. 9-10. 

1611 Zoals aggregatie, d.w.z. het verminderen van het onderscheidend vermogen van de gegevens. 
1622 Is de code zonder veel moeite of met eenvoudige omzeiling van waarborgen door de verantwoorde-

lijkee te verkrijgen dan is sprake van identificeerbare gegevens; Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, 
p.49. . 

1633 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 50. 
1644 De Registratiekamer oordeelde in haar advies over de WBP dat onvoldoende uitvoering was 

gegevenn aan de tekst van de EG-privacyrichtlijn, nu daarin (in art. 6, eerste lid, onder b) expliciet 
konn worden gelezen dat verdere verwerking voor wetenschappelijk onderzoek niet als onvere-
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Gebruikk van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden wordt op grond 
vann art. 9, derde lid niet als onverenigbaar (met de oorspronkelijke doeleinden) be-
schouwdd mits de verantwoordelijke (degene die doel en middelen van de gegevens-
verwerkingg vaststelt) voldoende voorzieningen treft om te verzekeren dat de verdere 
verwerkingg uitsluitend geschiedt ten behoeve van genoemde doeleinden. Volgens 
dee toelichting op de WBP kan worden gedacht aan maatregelen die zowel juridisch 
vann aard zijn (gedragscode; overeenkomst) als organisatorisch of technisch. Is 
sprakee van technische maatregelen dan zullen deze - indien sprake is van een mel-
dingsplichtt op grond van art. 27 WBP - in de melding moeten worden omschreven. 
Verderee verwerking van gevoelige gegevens voor wetenschappelijke, statistische of 
historischee doeleinden is alleen verenigbaar met de oorspronkelijke doelstelling in-
dienn aanvullende eisen worden nageleefd. De regering verwijst naar de in art. 23, 
tweedee lid WBP opgenomen eisen (zie hierna).167 

Dee regering besluit de (algemene) toelichting op 'verenigbaar gebruik' met de opmer-
kingg dat "het derde lid (...) niet van toepassing [is] indien het resultaat van de ver-
werkingg niet op personen herleidbare informatie betreft. De statistische informatie 
magg in dat geval voor allerlei (andere) doelen worden gebruikt, dus bijvoorbeeld ook 
voorr markering-doeleinden (niet zijnde direct marketing)".168 Deze opmerking is ech-
terr moeilijk te plaatsen in het licht van de hieraan voorafgaande beschouwingen. 
Daaruitt is immers af te leiden dat wetenschappelijk en statistisch gebruik van per-
soonsgegevenss (dat in de regel leidt tot niet herleidbare uitkomsten) verenigbaar is 
mett het oorspronkelijke gebruik onder de beperkende voorwaarden van art. 9, derde 
li dd en eventueel art. 23, tweede lid. 

Tijdenss de parlementaire behandeling is nog discussie gevoerd over de exacte reik-
wijdtee van art. 9, derde lid (en de andere bepalingen waarin de gebruiksdoelen 'we-
tenschappelijkk onderzoek' en 'statistiek' worden genoemd). Door de leden van de 
PvdA-fractiee werd voorgesteld in de wet onderscheid te maken tussen zuiver weten-
schappelijkk onderzoek en commercieel gefinancierd onderzoek (zoals bijvoorbeeld 
marktonderzoek,, beleidsonderzoek en door de industrie gesponsord klinisch genees-
middelenonderzoek).. Alleen eerstgenoemde categorie van onderzoek zou onder de 
bijzonderee norm van art. 9, derde lid mogen vallen.169 De regering wees het PvdA-
voorstell  van de hand, omdat in haar ogen niet alleen voor zuiver of fundamenteel 
onderzoek,, maar voor alle wetenschappelijk onderzoek minder strikte regels behoren 
tee gelden. Er valt, aldus de regering, niet op voorhand aan te geven dat het algemeen 
belangg van wetenschappelijk onderzoek op 'non-profit' basis groter is dan van com-

nigbaarr met de oorspronkelijke doeleinden wordt beschouwd, mits de lidstaten passende waar* 
borgenn treffen. Hierbij kon, aldus de Registratiekamer, worden gedacht aan het beginsel van 
'functionelee scheiding' tussen toepassing en onderzoek, zoals verwoord in overweging 29 van de 
consideranss van de EG-privacyrichtlijn; Registratiekamer 1997a, p. 55. 

1655 Overigens kan een geheimhoudingsplicht dan nog wel aan de (verdere) verwerking van 
persoonsgegevenss voor onderzoek of statistiek in de weg staan; zie art. 9, vierde lid WBP. 

1666 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 92-93. 
1677 Hoe gevoeliger het gegeven, hoe minder snel mag worden aangenomen dat sprake is van verenig-

baarr gebruik. Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 90 en p. 93. Gelijksoortige overwegingen 
zijnn te vinden in de nota van toelichting op het onder de WPR vigerende Besluit gevoelige gege-
vens.. Hierin stelde de regering onder andere dat er bij verstrekking van gevoelige gegevens eer-
derr aanleiding is (dan bij niet-gevoelige gegevens) deze te weigeren wegens onevenredige schade 
aann de persoonlijke levenssfeer; Stb. 1993,158, p. 5-6. 

1688 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 92-93. 
1699 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 5, p. 11. 
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mercieell  wetenschappelijk onderzoek en dientengevolge in het kader van de door de 
WBPP voorgeschreven afweging tot andere resultaten zou moeten leiden. Los daarvan 
iss het maken van onderscheid russen genoemde categorieën niet goed mogelijk en is 
bedoeldd onderscheid ook niet in de EG-privacyrichtlijn van de Europese Unie opge-

170 0 

nomen. . 
Tijdenss de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is 
nogmaalss gediscussieerd over de term historische, wetenschappelijke en statistische 
doeleindenn in art. 9 WBP. Vanuit het parlement rees de vraag of onder historisch, 
statistischh of wetenschappelijk onderzoek ook marktonderzoek valt. Zou dit het geval 
zijn,, dan worden deze begrippen nogal opgerekt, zo werd door (sommige leden van) 
dee Tweede Kamer gesteld. De minister stelde daarop echter dat bijvoorbeeld ook 
marktonderzoekk tot de genoemde doeleinden (in het bijzonder statistische doelein-
den)) kan worden gerekend: in het kader van de vraag of sprake is van verwerking 
vann gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden is bepa-
lendd of het resultaat van het onderzoek persoonsgegevens bevat.171 

-- Art. 10 lid 2 (bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Hett betreft hier wederom een bijzondere regeling voor wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek, nu in het kader van het bewaren van persoonsgegevens die oorspronke-
lij kk voor andere dan historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden zijn 
verzameldd en verwerkt. Art. 10, tweede lid laat langere bewaring voor onderzoek toe, 
mitss de verantwoordelijke de nodige voorzieningen treft om te verzekeren dat de 
gegevenss uitsluitend voor die doelstelling worden aangewend (zie hiervoor). 
Inn de oorspronkelijke in 1996 gepubliceerde concept-tekst WBP was nog sprake van 
eenn andere waarborg, namelijk melding bij het College bescherming persoonsgege-
venss (CBP). Het was echter diezelfde instantie die adviseerde in art. 10, tweede lid 
aansluitingg te zoeken bij art. 9, derde lid, en het principe van functionele scheiding 
ookk in geval van langere bewaring voor onderzoek of statistiek als passende waarborg 
opp te nemen.172 Dit advies is - zo blijkt uit de huidige wettekst - opgevolgd. 
Dee memorie van toelichting geeft wederom aan dat een aangescherpt regime geldt 
voorr het langer bewaren van gevoelige gegevens voor onderhavige doeleinden. n Bij 
invullingg van dat striktere regime moet wederom aansluiting worden gezocht bij de 
inn art. 23, tweede lid WBP neergelegde voorwaarden. 

-- Art. 23 lid 2 (opheffing verwerkingsverbod bij wetenschappelijk onderzoek) 
Voorr verwerking van gevoelige of bijzondere gegevens (godsdienst, ras, gezondheid, 
seksuelee leven et cetera.) gelden stringentere regels conform de in de EG-privacy-
richtlij nn neergelegde principes. Verwerking van dergelijke gegevens is verboden tenzij 
datt bij wet is bepaald. De WBP omvat een aantal bepalingen die per categorie bijzon-
deree gegevens een ontheffing verlenen. Art. 23 vormt de algemene restbepaling. In 
dezee bepaling is (in het tweede lid) een specifieke ontheffing opgenomen in het be-
langg van gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiek.. Hierop kan een beroep worden gedaan wanneer is gebleken dat het vragen van 
uitdrukkelijkee toestemming voor de verwerking van gevoelige gegevens onmoge-

1700 Kamerstukken II1998/99,25 892, nr. 6, p. 18. 
1711 Kamerstukken II1998/99,25 892, nr. 8, p. 1 
1722 Registratiekamer 1997a, p. 58. 
1733 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 96. 
1744 Zie art. 23, eerste lid, onder a. Toestemming van de betrokkene is alleen rechtsgeldig indien 

sprakee is van een vrije, specifieke op informatieberustende wilsuiting (art. 1, onder i WBP). 
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lij kk blijkt of een onevenredige inspanning kost (art. 23, tweede lid, onder c). Wanneer 
laatstgenoemdee situatie aan de orde is, wordt in de memorie van toelichting niet aan-
gegeven.. Door de regering wordt slechts gesteld dat bij de formulering van deze 
voorwaardee aansluiting is gezocht bij art. 34, vierde lid WBP. 
Laatstgenoemdee bepaling vormt een uitzondering op de informatieplicht in het geval 
mededelingg van informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige 
inspanningg kost. In de memorie van toelichting met betrekking tot art. 34 WBP licht 
dee regering deze uitzondering als volgt toe: "Het is niet altijd mogelijk de betrokkene 
tee achterhalen. Ook zijn er gevallen waarin het theoretisch mogelijk zou zijn om de 
betrokkenee op de hoogte te stellen, maar waarbij de vereiste inspanning in geen ver-
houdingg staat tot het doel dat daarmee wordt gediend. De vraag of er sprake is van 
eenn 'onevenredige inspanning' is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de mate waarin 
anderee wegen openstaan om de betrokkenen op adequate wijze van informatie te 
voorzienn en het medium waarvan mag worden aangenomen dat het de betrokkene 
voorr een groot deel bereikt. Indien het naleven van de informatieplicht een onevenre-
digee inspanning zou vergen, kan worden afgezien van de informatieverstrekking aan 
dee betrokkene (...). In dat geval moet er echter zijn voorzien in compenserende waar-

175 5 

borgen.""  De toelichting op art. 34 verwijst vervolgens naar art. 44 WBP dat een 
specifiekee uitzondering omvat op de informatieplicht bij gegevensverwerking ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Blijkens de toelichting op 
laatstgenoemdee bepaling wordt informering van betrokkenen bij secundaire gege-
vensverzamelingg ten behoeve van onderzoek en statistiek in de regel als een oneven-
redigee inspanning (in de zin van art. 11, tweede lid privacyrichtlijn) beschouwd en 
kann dit derhalve (onder nadere voorwaarden) achterwege worden gelaten (zie 
hierna). . 
Anderee voorwaarden ex art. 23, tweede lid zijn dat het onderzoek een algemeen be-
langg dient, de verwerking van de gegevens voor het betreffende onderzoek of de be-
treffendee statistiek noodzakelijk is en bij de uitvoering is voorzien in zodanige 
waarborgenn dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Bij het 
treffenn van privacybeschermende maatregelen kan blijkens de memorie van toelich-
tingg worden gedacht aan voorschriften met betrekking tot de toegang van gegevens, 
geheimhoudingg en presentatie van de uitkomsten van het onderzoek. Het criterium 
daarbijj  is dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig mag worden geschaad. 
Dee in art. 23, tweede lid opgenomen voorwaarden zijn, zoals hiervoor werd aangege-
ven,, ook relevant in het geval - oorspronkelijk niet voor onderzoek of statistiek ver-
zameldee - gevoelige gegevens in een latere fase voor historische, statistische of weten-
schappelijkee doeleinden verder worden verwerkt of langer worden bewaard. 
Dee regering merkt verder op dat gegevens ook een gevoelig karakter kunnen krijgen 
(alss ze dat in beginsel niet hebben), bijvoorbeeld indien met behulp van in beginsel 
niett gevoelige gegevens (geboorteplaats en nationaliteitsgegevens) statistisch onder-
zoekk naar de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving wordt uitge-
voerd.. Deze gegevens krijgen door aard en doel van het gebruik een gevoelig karakter 
enn komen daarmee onder het bereik van art. 23, tweede lid te vallen. 

1755 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 155-156. 
1766 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 172. 
1777 Deze voorwaarde is ontleend aan art. 8, eerste lid, onder e Besluit gevoelige gegevens dat gold 

onderr de WPR. Hieruit vloeit voort dat gegevens voor zover en zolang noodzakelijk voor onderzoek 
mogenn worden verwerkt. 

1788 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 127. 
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Tenn slotte zij vermeld dat het verwerkingsverbod voor gevoelige gegevens niet via 
art.. 23, tweede lid kan worden opgeheven indien het gaat om wetenschappelijk on-
derzoekk met gegevens die zijn vergaard en geregistreerd in de context van een ge-
neeskundigee behandelingsovereenkomst. In die situatie vervalt het verbod wanneer 
dee in de artikelen 7: 457 en 458 BW neergelegde voorwaarden worden nageleefd (zie 
hoofdstukk 4, paragraaf 4.4.4); deze bepalingen gelden als 'lex specialis' ten opzichte 
vann art. 23, tweede lid. De regering geeft aan dat deze specifieke regeling haar 
grondslagg vindt in het bijzondere karakter van de verhouding tussen arts en patiënt. 

-- Art. 44 lid 1 (uitzondering informatieplicht/ rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk 
onderzoek) onderzoek) 
Ookk wanneer persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkenee worden verkregen 
geldtt in beginsel een informatieplicht: betrokkenen moeten worden geïnformeerd 
overr de doeleinden en andere aspecten van de gegevensverwerking op het moment 
vann vastlegging van de gegevens of uiterlijk (wanneer de gegevens bestemd zijn om 
aann derden te worden verstrekt) op het moment van eerste verstrekking (art. 34, eer-
stee lid WBP). Bij wetenschappelijk onderzoek en statistiek levert informering van be-
trokkenenn echter in de meeste gevallen een onevenredige inspanning op. Daarom is 
inn art. 44, eerste lid WBP bepaald dat het informeren van betrokkenen achterwege 
magg worden gelaten mits sprake is van gegevensverwerking door instellingen of 
dienstenn voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek en de nodige voorzieningen 
zijnn getroffen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor statistische of weten-
schappelijkee doeleinden worden gebruikt. Onder dezelfde condities mag een verzoek 
tott inzage of correctie van de betrokkene worden geweigerd. De regering meent dat er 
onderr bovengenoemde omstandigheden geen sprake is van gevaar voor inbreuken op 
dee persoonlijke levenssfeer: de te treffen voorzieningen beogen te voorkomen dat 
gebruikk wordt (of kan worden) gemaakt van de gegevens over individuele perso-
nen.1822 Wanneer niet kan worden voldaan aan de in art. 44, eerste lid neergelegde 
voorwaardenn (bijvoorbeeld in het geval betrokkenen toch benaderd moeten worden 
omm aanvullende informatie te verzamelen) herleven de rechten op informatie en ken-
nisneming. . 

Tenn slotte zij opgemerkt dat de regering aanvankelijk - in art. 44 van het concept-
voorstell  WBP uit 1996 - als belangrijkste voorwaarde bij beperking van de rechten 
vann de betrokkene had opgenomen dat de gegevens binnen zes maanden na verkrij-
gingg moeten worden vernietigd. Het was wederom de Registratiekamer, die zich af-
vroegg of deze voorwaarde wel toereikend was en in de praktijk geen onnodige beper-
kingenn voor onderzoek en statistiek zou opleveren, en die voorstelde om (net als in de 
artikelenn 9 en 10) het beginsel van functionele scheiding als voorwaarde op te ne-

183 3 

men. . 
Vann de informatieplicht kan overigens ook op basis van art. 34, vijfde lid worden af-
geweken,, namelijk in het geval registratie of verstrekking plaatsvindt ingevolge een 

1799 De in art. 23, tweede lid neergelegde voorwaarden zijn overigens wel grotendeels aan art. 458 BW 
ontleend.. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 126. 

1800 In de MvT wordt expliciet verwezen naar art. 11, tweede lid en art. 13, tweede lid EG-
privacyrichtlijn. . 

1811 Onduidelijk is of ook individuele onderzoekers een beroep kunnen doen op art. 44 WBP. Zou dit 
niett het geval zijn dan rijst de vraag of zij wel een beroep kunnen doen op de algemene uitzonde-
ringg op de rechten van de betrokkene ex art. 34, vierde lid WBP. 

1822 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 172-173. 
1833 Registratiekamer 1997a, p. 98-99. 
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wettelijkk voorschrift. Ter illustratie kan worden gewezen op het CBS dat op grond van 
dee Wet op het Centraal bureau voor de statistiek gebruik maakt van persoonsgege-
venss van het Rijk. In dit geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens ver-
zoekzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekking 
vann hem betreffende gegevens heeft geleid. 

-- Art. 44 lid 2 (uitzondering informatieplicht bij archiefbescheiden) 
Dezee bepaling omvat een uitzondering op de informatieplicht bij archiefbescheiden, 
diee na selectie behoudenswaardig worden geacht, met name om redenen van rechts-
vinding,, wetenschap en cultuurhistorie, en dientengevolge zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats.. Selectie van de archiefbescheiden en overbrenging ervan ge-
schiedtt ingevolge de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet (1995). Nakoming van de 
informatieplichtt (in de zin van art. 34 WBP) wordt bij archiefbescheiden die zich be-
vindenn in een archiefbewaarplaats in redelijkheid niet mogelijk geacht vanwege de 
grotee hoeveelheden geselecteerde bescheiden. De regering rechtvaardigt deze uitzon-
deringg met het argument dat de burger in hoofdlijnen geacht kan worden op de 
hoogtee te zijn van de aanwezigheid van zijn gegevens in archiefbestanden en van het 
feitt dat overheidsorganen de onder hen rustende berustende archiefbescheiden na ver-
loopp van tijd overbrengen naar archiefbewaarplaatsen. Daarbij is van belang, zo merkt 
dee regering op, dat de Archiefwet reeds zelf een procedure omvat die erop is gericht 
belanghebbendenn te informeren omtrent de wijze waarop de overheid met haar 
archiefbescheidenn zal omgaan. Hierbij moet worden gedacht aan de opstelling van 
zogenaamdee concept-selectielijsten (een systematische opsomming van de categorieën 
archiefbescheiden,, waarbij is aangegeven welke bescheiden voor overbrenging naar 
hett archief zijn geselecteerd), die - alvorens ze worden vastgesteld - door de burger 
kunnenn worden ingezien. Zijn de betreffende bescheiden nog niet overgebracht naar 
archiefbewaarplaatsenn dan geldt onderhavige uitzondering op de informatieplicht 
niet. . 

VrijstellingsbesluitVrijstellingsbesluit WBP 
Opp grond van art. 27 WBP moeten verwerkingen van persoonsgegevens tijdig worden 
gemeldd bij het CBP of een betrokken functionaris voor de gegevensbescherming die 
voorr de betrokken organisaties werkzaam is. Art. 29 WPB opent de mogelijkheid om 
viaa algemene maatregel van bestuur te regelen dat sommige verwerkingen van per-
soonsgegevenss van deze meldingsplicht zijn vrijgesteld. Onder het regime van de 
WPRR gold reeds een systeem van vrijstellingen - in verband met de toen geldende 
reglements-- en meldingsplicht. 
Uitgangspuntt bij vrijstelling van verwerkingen van de meldingsplicht is dat een groot 
aantall  eenvoudige en/of veelvoorkomende verwerkingen mag worden vrijgesteld, 
omdatt (zo luidt de tekst van art. 18, tweede lid EG-privacyrichtlijn) een inbreuk op de 
rechtenn en vrijheden van betrokkenen bij dergelijke verwerkingen onwaarschijnlijk is. 

-- Art. 30 (vrijstelling meldingsplicht bij wetenschappelijk onderzoek)18S 

Doorr de regering is in de eerste plaats voorzien in een specifieke vrijstelling van ver-
werkingenn met persoonsgegevens door onderzoeksinstellingen of -diensten ten be-
hoevee van wetenschappelijk onderzoek of statistiek (art. 30 Vrijstellingsbesluit). Be-
halvee voor communicatie benodigde gegevens (naam, voornamen, adres, postcode, en 

1844 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 173. 
1855 Stb. 2001,250. 
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dergelijke)) mogen ook een informatieloos administratienummer (zoals een code) en 
anderee verkregen persoonsgegevens worden verwerkt. Op dit punt omvat het Vrij -
stellingsbesluitt in feite geen beperkingen. Wel zijn er enkele restricties bij verstrekking 
vann gegevens aan derden en geldt de voorwaarde dat de communicatiegegevens (met 
uitzonderingg van geslacht, woonplaats en geboortejaar) uiterlijk zes maanden nadat 
dee gegevens zijn verkregen, worden verwijderd. Of de resterende onderzoeksgege-
venss nog herleidbaar zijn in de zin van art. 1, onder a WBP hangt af van de aanwezig-
heidd van kenmerken die indirecte identificatie mogelijk maken. Dat laatste betekent 
evenwell  niet dat de meldingsplicht voor de verantwoordelijke herleeft. 

Inn de tweede plaats is voorzien in een vrijstellingsmogelijkheid voor verwerkingen 
diee uitsluitend een archiefbestemming hebben (art. 29 Vrijstellingsbesluit) en waarbij 
hett archiveren geschiedt voor het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of histo-
rischh onderzoek (of voor archiefbeheer of het behandelen van geschillen). Verdere 
voorwaardenn zijn dat geen andere gegevens worden verwerkt dan de gegevens die 
deell  uitmaken van de archiefbescheiden, de gegevens alleen aan wetenschappelijk 
onderzoekerss (of archiefbeheerders dan wel personen belast met geschillenbehande-
ling)) worden verstrekt en de gegevens worden verwijderd zodra zij hun belang voor 
dee archiefbestemming hebben verloren. 

3.4.53.4.5 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens187 

Dee gemeentelijke basisadministratie vormt van oudsher een belangrijke bron van 
administratievee persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke sector.1 Daarnaast kan 
zijj  evenwel ook voor anderen, zoals wetenschappelijk onderzoekers of onderzoeksbu-
reaus,, een bruikbare informatiebron zijn, bijvoorbeeld voor het trekken van steek-
proevenn en het opstellen van statistieken.189 Begin jaren tachtig bleek dat de gemeente-
lijk ee bevolkingsadministratie aan een (eerste) modernisering toe was. Dat heeft toen-
tertijdd geleid tot nieuwe regels voor de omgang met bevolkingsgegevens, neergelegd 
inn de Wet gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens (Wet GBA). Een be-
langrijkk kenmerk van deze wet is dat inhoud en vorm van het GBA-gegevenspakket 
doorr de centrale overheid wordt vastgesteld, terwijl de verantwoordelijkheid voor 
verzameling,, beheer en verstrekking van de gegevens bij de gemeenten ligt (decentra-
lee opzet). Tegelijkertijd is via een uitvoeringsregeling (Logisch Ontwerp GBA) ge-
waarborgdd dat gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke aolrrunistraties ongestoord 
kann plaatsvinden. Recentelijk zijn in de Wet GBA en het Besluit GBA enkele wijzigin-
genn aangebracht die samenhangen met de implementatie van de EG-privacyricht-
. . .. 190 

lijn . . 
Inn het licht van recente IT-ontwikkelingen is de GBA opnieuw aan een modernise-
ringsoperatiee toe. Het in maart 2001 gepresenteerde rapport van de commissie Snellen 
'GBAA in de toekomst. Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens als spil 
voorr toekomstige identiteits-irifrastructuur' draagt de bouwstenen aan voor een op 

1866 Stb. 2001, 250, p. 68. 
1877 Stb. 2002,191 (tekst van de Wet GBA, zoals deze met ingang van 1 januari 2002 luidt). 
1888 Men denke aan de sociale dienst, de belastingdienst, het CBS e.d.; deze instanties zijn in wettelijke 

terminologiee 'afnemers' van GBA-gegevens. 
1899 Holvast 1995, p. 7. 
1900 Kamerstukken II 1998/99,26 410, nr. 1-3. 
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'webtechnologie'' gebaseerde bevolkingsadrninistratie.15 Vooralsnog lijken de 
moderniseringsplannen,, in het bijzonder het realiseren van een 'on line' GBA, geen ge-
volgenn te hebben voor de huidige regels in de Wet GBA en het Besluit GBA inzake 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. 

Hieronderr wordt ingegaan op de relevante bepaling uit de Wet GBA en het (daarop 
gebaseerde)) Besluit GBA.192 

-- Art. 109 Wet GBA (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Opp grond van art. 109, eerste lid Wet GBA is verstrekking van bevolkingsgegevens 
tenn behoeve van wetenschappelijke, statistische of historische doeleinden toegestaan 
voorzoverr "(...) de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt ge-
schaadd en door de ontvanger van de persoonsgegevens de nodige voorzieningen zijn 
getroffenn ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten 
behoevee van deze specifieke doeleinden". Dat laatste betekent dat verwerking van 
voorr onderzoeksdoeleinden verkregen gegevens in geen geval mag leiden tot het ne-
menn van maatregelen of besluiten jegens een bepaalde persoon, kortom dat sprake 
dientt te zijn van 'functionele scheiding' tussen toepassing en onderzoek. 
Inn de toelichting op art. 109 Wet GBA wordt voorts aangegeven dat het bij verstrek-
kingg van gegevens voor onderzoek gaat om een verstrekkingenregime dat zich onder-
scheidtt van andere verstrekkingenregimes - zoals verstrekking aan afnemers en der-
den.. Ter uitwerking van dit regime kunnen bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuurr (AMvB) nadere regels worden gesteld. 
Hiernaastt omvat art. 109 (in het tweede tot en met het vierde lid) bepalingen met be-
trekkingg tot de verstrekking van gegevens aan het CBS. Het CBS maakt op basis van 
art.. 109, vierde lid ook aanspraak op levering van gegevens die niet in de basisadmi-
nistratiee zijn opgenomen, doch die de ambtenaar van de burgerlijke stand ingevolge 
bijj  AMvB te stellen regels aan het college van burgemeester en wethouders verschaft 
tenn behoeve van het CBS. 

-- Art. 67 Besluit GBA (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Hett (in art. 67 Besluit GBA neergelegde) regime voor gegevensverstrekking ten be-
hoevee van onderzoeksdoeleinden heeft lang op zich laten wachten. De mogelijkheid 
vann nadere normstelling bij AMvB bestond al vele jaren,194 doch de bewuste regeling 
kwamm pas in 2001 tot stand.1 -
Opp grond van art. 67 Besluit GBA is verstrekking van gegevens voor historische, sta-
tistischee of wetenschappelijk doeleinden toegestaan indien: het verzoek afkomstig is 
vann een instelling (bedoeld in art. 2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek),, een onderzoeksafdeling van een bestuursorgaan of een onderzoeksbu-

1911 Snellen e.a. 2001; Ploem 2002a, p. 28-29. 
1922 Stb. 2001, 391. Besluit van 23 augustus 2001, houdende wijziging van het Besluit GBA o.a. in 

verbandd met de EG-privacyrichtlijn. 
1933 De eerste voorwaarde (geen onevenredige schade aan de persoonlijke levenssfeer) is destijds - in 

aansluitingg op art. 11, tweede lid WPR - in art. 109 Wet GBA opgenomen. De tweede voorwaarde 
(hett treffen van noodzakelijke voorzieningen door de ontvanger) vloeit voort uit de EG-privacy-
richtlijn.richtlijn. Kamerstukken II1998/99,26 410, nr. 3, p. 23. 

1944 Op de mogelijkheid van nadere normstelling (en de noodzaak van benutting ervan) is gewezen 
doorr o.a. Holvast 1995, p. 7; Commissie Kordes 1997, p. 19-20 en p. 37 en p. 41; Ploem 2002b, p. 69 
enn p.101. 

1955 Bij de opstelling van deze regeling heeft het rapport van de Commissie Kordes uit 1997 (zie ook 
paragraaff  3.4.8) een belangrijke rol gespeeld. Stb. 2001,391, p. 18-19. 
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reau;; het beoogde onderzoek een algemeen belang dient; verzameling van de beno-
digdee gegevens noodzakelijk is; de onderzoeker kan aantonen dat waarborgen zijn 
getroffenn met het oog op functionele scheiding tussen toepassing en onderzoek als-
medee ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer; en de gegevens alleen in gea-
nonimiseerdee vorm aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de ingeschre-
venee uitdrukkelijk met de voorgenomen openbaarmaking heeft ingestemd. 
Hett tweede en derde lid van het Besluit bieden onderzoekers de mogelijkheid, wan-
neerr behoefte bestaat aan systematische gegevensverstrekking uit de GBA, deze door 
dee verantwoordelijke minister te laten autoriseren. De minister vaardigt een dergelijk 
autorisatiebesluitt slechts uit indien een onderzoeksbureau of -instelling heeft aange-
toondd dat een systematische verstrekking voor een goede uitvoering van het onder-
zoekk noodzakelijk is, aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan en het CBP 
overr het verzoek is gehoord. In de toelichting op het besluit worden als voorbeelden 
genoemdd (omvangrijke) verstrekkingen uit de GBA ten behoeve van langdurig (lees: 
longitudinaal)) onderzoek.1 

Tenn slotte bepaalt art. 67, vierde lid dat gegevensverstrekking uit de GBA en het ves-
tigingsregisterr aan het CBS geschiedt overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de Wet 
GBAA is bepaald ten aanzien van buitengemeentelijke afnemers. 

3.4.63.4.6 Wet politieregisters™ 

Dee Wet politieregisters (Wet pol) en het daarop gebaseerde Besluit politieregisters 
(Besluitt pol) l fungeren kort gezegd als de privacywet voor de omgang met in het 
kaderr van de uitvoering van de politietaak geregistreerde persoonsgegevens. Ter uit-
voeringg van enkele bepalingen van de Wet pol is het Besluit pol tot stand gekomen. 
Mett betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en statistiek zijn de artikelen 18 en 15 
vann het daarop gebaseerde besluit van belang. 

-- Art. 18 Wet pol (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Inn art. 18 (vierde lid) is bepaald dat "bij algemene maatregel van bestuur (...) regels 
[worden]]  gesteld omtrent het verstrekken van gegevens uit een politieregister ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, met dien verstande dat de 
resultatenn daarvan geen persoonsgegevens mogen bevatten". Deze regels zijn terug te 
vindenn in art. 15 (lid 1-5) Besluit pol. 

-- Art. 15 Besluit pol (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Uitgangspuntt voor een verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van onder-
zoekk of statistiek is dat hiervoor een machtiging moet zijn verkregen van de minister 
vann Justitie (wanneer het relevante register is aangelegd voor de uitvoering van een 
taakk onder het gezag van de officier van justitie) of de burgemeester (indien de gege-
venss zijn vastgelegd voor de uitvoering van een taak onder het gezag van de burge-
meester).. Een dergelijke machtiging mag alleen worden afgegeven indien het onder-
zoekk een algemeen belang dient, niet zonder desbetreffende gegevens kan worden 

1966 Bij ieder concreet verzoek om gegevenslevering moet worden beoordeeld of de onderzoeker valt 
onderr één van de op dit terrein geldende regelingen of is aangesloten bij een overkoepelende or-
ganisatiee voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Stb. 2001,391, p. 19. 

1977 Stb. 2001, 391, p. 19. 
1988 Stb. 1990,414. 
1999 Stb. 1991,56. 
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uitgevoerd2000 en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig 
wordtt geschaad. Ten laatste mag het politie-apparaat met dergelijke gegevensver-
strekkingenn niet onnodig worden belast. Bovengenoemde voorwaarden gelden niet 
voorr 'in-house' onderzoek en statistiek (in art. 15, vierde lid wordt gesproken van 
internee bedrijfsstatistiek). De beheerder van de registers kan aan personen werkzaam 
binnenn het politie-apparaat (in art. 15, vierde lid) een machtiging tot gegevensver-
strekkingg verlenen, mits de privacy van de betrokkenen daardoor niet onevenredig 
wordtt geschaad. 
Rechtstreeksee benadering van betrokkenen door een onderzoeker is in beginsel niet 
toegestaan,, behoudens de situatie dat de minister of burgemeester hiervoor via de 
eerderr genoemde machtiging expliciete toestemming heeft gegeven (deze mogen di-
rectee benadering alleen autoriseren indien dit gelet op de doelstelling van het onder-
zoekk onvermijdelijk is). 
Aann (te verlenen) machtigingen kunnen voorschriften worden verbonden en beper-
kingenn worden gesteld (art. 15, vijfde lid). 

3.4.73.4.7 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek™1 

Gegevensbestandenn van het CBS vormen een belangrijke informatiebron voor weten-
schappelijkk onderzoek. Sinds 1996, de vroegere Wet op het Centraal bureau en de 
Centralee commissie voor de statistiek (Wet CBS/CCS) trad toen in werking, heeft 
hett CBS formeel de bevoegdheid CBS-gegevens onder strikte condities beschikbaar te 
stellenn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, zulks in afwijking van de ge-
heimhoudingsplicht.2033 Laatstgenoemde plicht houdt in dat het CBS de gegevens, die 
hett in het kader van zijn taakuitoefening204 heeft ontvangen, uitsluitend voor statisti-
schee doeleinden gebruikt, niet aan anderen verstrekt (dan degenen die belast zijn met 
dee uitvoering van deze taak) en zodanig openbaar maakt dat daaraan geen 'herken-
baree gegevens'205 over een afzonderlijke persoon, onderneming, instelling of afzonder-
lij kk huishouden kunnen worden ontleend (tenzij er een gegronde reden is om aan te 
nemenn dat bij betrokkenen geen bedenkingen tegen openbaarmaking bestaan). 
Tweee belangrijke veranderingen - de communautaire context en de herinrichting van 
dee statistische gegevensverzamelingen en productieprocessen - alsmede het feit dat 
hett CBS zelf een ontwikkeling heeft doorgemaakt, hebben ertoe geleid dat in 2002 een 
nieuww voorstel van Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Wet CBS) door de 
regeringg werd ingediend. Het wetsvoorstel is inmiddels door het parlement aanvaard 
enn trad op 3 januari 2004 in werking. In de nieuwe wet worden met name aan de 

2000 Blijkens de toelichting op art. 15 wordt in het kader van de vraag of, en zo ja, in hoeverre 
verstrekkingverstrekking van persoonsgegevens nodig is, nagegaan in hoeverre op hetzelfde terrein soortge-
lij kk onderzoek is verricht en of het om serieus (opgezet) onderzoek gaat; zie Stb. 1991,56, p. 29. 

2011 Stb. 2003,516. 
2022 Stb. 1996,258. 
2033 Zie art. 11 Wet CBS/CCS; zie ook het gelijkluidende art. 37 in het nieuwe wetsvoorstel CBS. 
2044 Wettelijke taak van het CBS is het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, 

beleidd en wetenschap en het openbaar maken van op dit onderzoek gebaseerde statistieken; zie art. 
33 Wet CBS/CSS. 

2055 In de MvT van de Wet CBS/CSS werd indertijd ingegaan op dit begrip. Omdat herleiding van 
individuelee gegevens, bijv. door combinatie met niet-CBS-bestanden, nooit helemaal is uit te sluiten, 
werdd bewust voor de term 'herkenbare' i.p.v. 'herleidbare' gegevens gekozen. Kamerstukken II 
1993/94,233 576, nr. 3, p. 19. Zie ook Kamerstukken II2001 /02,28 277, nr. 3, p. 36. 

2066 Stb. 2003,551. 
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'directeur-generaall  van de statistiek' (hierna: de directeur-generaal) verschillende 
takenn en verantwoordelijkheden toegekend. Voor wat betreft de in het kader van deze 
studiee relevante wetsbepalingen - te weten de artikelen 41 en 42 Wet CBS - was aan-
vankelijkk geen sprake van grote wijzigingen. De regering redeneerde dat deze bepa-
lingenn door wetenschappelijk onderzoekers die er gebruik van maken, worden ge-
waardeerd.. De regering wijst in dit verband op de resultaten van evaluaties van het 
Wetenschappelijkk Statistisch Agentschap (deze organisatie is ondergebracht bij NWO 
enn bemiddelt bij de beschikbaarstelling van enquêtegegevens van het CBS voor soci-
aal-wetenschappelijkk onderzoek) en Cerem, het instituut dat tezamen met het CBS een 
aantall  gegevens van bedrijven voor economisch-wetenschappelijk onderzoek be-
schikbaarr stelt. 
Tijdenss de behandeling van het wetsontwerp CBS (voorjaar 2003) verschenen niette-
minn verontrustende berichten in de opiniebladen over een restrictief verstrekkingen-
beleidd van het CBS en de daardoor veroorzaakte belemmering van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek.208 Het betrof hier overigens niet de zogenaamde microdatabe-
standen,, maar het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister. Deze problematiek 
vormdee voor kamerlid Blok aanleiding een amendement in te dienen op het 
wetsvoorstell  dat uiteindelijk met ruime meerderheid van stemmen in de Tweede Ka-
merr werd aangenomen. Thans omvat de nieuwe Wet CBS art. 42a, dat de verstrekking 
vann doodsoorzaken voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksge-
zondheidd regelt. Deze bepaling wordt, aangezien het een specifieke norm betreft in-
zakee medisch-wetenschappelijk onderzoek, in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.4.5) bespro-
ken.. De bepalingen inzake wetenschappelijk onderzoek en statistiek in algemene zin 
(art.. 39, art. 41 en art. 42) komen hieronder aan de orde. 

-- Art. 39 (gegevensverstrekking voor communautaire statistieken) 
Voorr de productie van specifieke communautaire statistieken verstrekt de directeur-
generaall  in afwijking van zijn geheimhoudingsplicht gegevens aan communautaire en 
nationalee instanties voor de statistiek binnen de Europese Unie.1 Bij elke andere 
verstrekkingg aan communautaire en nationale instanties van de EU-lidstaten dient de 
directeur-generaall  zich ervan te vergewissen dat alle administratieve, technische en 
organisatorischee maatregelen zijn genomen die voor een adequate bescherming van 
vertrouwelijkee gegevens en voor het voorkomen van onrechtmatige openbaarmaking 
off  niet-statistisch gebruik noodzakelijk zijn. 

-- Art. 41/42 (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Dee directeur-generaal kan in afwijking van de geheimhoudingsplicht besluiten dat -
opp verzoek - voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek een verzameling van 
gegevens,, met betrekking waartoe passende maatregelen zijn genomen om herken-
ningg van afzonderlijke huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen 
(zogenaamdee microdatabestanden), wordt verstrekt aan een dienst, organisatie of 
instellingg voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Tot de afnemers behoren 
(alduss art. 41, tweede lid) universiteiten in de zin van de Wet op het hoger onderwijs 
enn wetenschappelijk onderzoek, bij wet ingestelde organisaties of instellingen voor 

2077 Kamerstukken II2001 /02,28 277, nr. 3, p. 23-24. 
2088 Van den Broek 2003; Algra 2003. 
2099 Kamerstukken II2001 /02,28 277, nr. 10. 
2100 Deze bepaling sluit aan op verordening (EG) nr. 322/97 welke beoogt de productie van 

communautairee statistieken op programmatische wijze te laten verlopen t.b.v. ondersteuning van 
communautairr beleid. 

106 6 



PrivacynormenPrivacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

wetenschappelijkk onderzoek (men denke aan TNO en NWO ), bij of krachtens wet 
ingesteldee planbureaus, communautaire en nationale instanties voor de statistiek van 
dee EU-lidstaten en onderzoeksafdelingen van rninisteries en andere diensten, organi-
satiess en instellingen (voor zover daartoe instemming is verleend door de Centrale 
commissiee voor de statistiek). 
Eenn verzoek tot gegevensverstrekking wordt op grond van art. 42 slechts ingewilligd 
indienn naar het oordeel van de directeur-generaal de verstrekking daadwerkelijk 
plaatsvindtt ten behoeve van wetenschappelijke of statistische doeleinden en voldoen-
dee maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat gegevens voor andere doeleinden 
dann wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. De memorie van toelichting geeft 
aann dat - wordt een verzoek tot gegevensverstrekking gehonoreerd - een overeen-
komstt (contract) wordt gesloten met de afnemer van de gegevens, waarin deze en 
anderee condities (zoals beveiliging van de bestanden, het verbod van derdenverstrek-
kingg en koppeling aan andere bestanden) worden vastgelegd.211 Tevens wordt hierin 
vastgelegdd dat de concept-publicatie (ter controle op herleidbaarheid) aan het CBS 
wordtt voorgelegd. Omdat de voorwaarden niet in art. 42 zelf worden opgesomd, is 
ruimtee voor een flexibele invulling ervan door de directeur-generaal. 

3.4.83.4.8 Zelfregulering 

Sindss (en voorafgaand aan) de inwerkingtreding van de WPR werden verschillende 
privacygedragscodess op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
ontwikkeld.. Sommige zijn recentelijk aan de nieuwe WBP aangepast. Hieronder wor-
denn de relevante codes (zoveel mogelijk chronologisch) besproken. 

aa Beroepscode NSA V/ Beroepscode NS V 

Ruimm voor de inwerkingtreding van de privacywetgeving in Nederland gold reeds 
eenn beroepscode voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.212 De eerste beroeps-
codee voor sociaal-wetenschappelijk onderzoekers dateert uit 1961 en werd opgesteld 
doorr de toenmalige Vereniging van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoekers. Omdat 
dezee eerste code onvoldoende effect had, werd - mede tegen de achtergrond van de 
zichh ontwikkelende privacydiscussie in de jaren zeventig (rond de Volkstelling van 
1971)) - door prof. Steigenga het initiatief genomen tot instelling van een werkgroep 
'Sociaal-Wetenschappelijkk Onderzoek en Privacy'. Deze werkgroep richtte zich in 
eerstee instantie op het vraagstuk van een evenwichtige regulering van privacy en het 
belangg van sociaal onderzoek, maar haar werk resulteerde uiteindelijk in een nieuwe 
codee voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Er verschenen meerdere ontwerpen 
vann de code waarbij ten slotte werd gekozen voor een raamwerk van principes op 
basiss waarvan door onderzoekers tot een verantwoorde afweging kon worden geko-
men.. Ook was in de code voorzien in een Kamer van Toezicht, welke signalerend, 
adviserend,, toetsend en innoverend moest optreden.213 In deze vorm diende de 
beroepscodee vooral het vertrouwen van de bevolking in het enquête- of bevragingson-
derzoek,, dat na de volkstelling van 1971 aanzienlijk was afgenomen, te herstellen. De 

2111 Kamerstukken II2001/02, 28 277, nr. 3, p. 38-39. 
2122 Sterk geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond deze code; Sterk 1982, p. 13-14. 
2133 Deze Kamer van Toezicht is er nooit gekomen; idem, p. 14. 
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Dee definitieve beroepscode werd vastgesteld tijdens de ledenvergadering van de Ne-
derlandsee Sociologische en Antropologische Vereniging op 18 december 1975. 
Inn de jaren tachtig ontstond binnen de sociaal-wetenschappelijke wereld discussie 
overr de beroepscode. Een groot deel van de sociaal-wetenschappelijk onderzoekers 
leekk de code als waardevol te beschouwen (zij vormde een duidelijk oriëntatiekader 
voorr het professioneel gedrag van sociaal-wetenschappelijk onderzoeker en voor zijn 
relatiee met objecten, gebruikers en opdrachtgevers van onderzoek)/14 doch sommige 
onderzoekerss waren van opvatting dat de waarde van de code voor de onderzoeks-
praktijkk sterk gerelativeerd moest worden. Niet alleen zou de beroepscode nauwelijks 
bekendheidd genieten onder sociologische en antropologische onderzoekers,215 ook op 
dee inhoud was het nodige aan te merken. Zo zou de code niet meer dan een raam-
werkk van principes vormen, terwijl behoefte bestond aan een gedetailleerdere rege-
ling.. Toen eenmaal de WPR in werking was getreden, gold ook het argument dat de 
codee niet langer in overeenstemming was met de in deze wet neergelegde normen. 

Pass in de jaren negentig werd het initiatief genomen om de code te moderniseren. De 
Nederlandsee Sociologische Vereniging (NSV) publiceerde in 1996 een concept-her-
zienee code,217 welke uiteindelijk in mei 2002 door de ledenvergadering werd aangeno-
men.. Overigens besteedt de nieuwe code nog maar weinig aandacht aan privacyas-
pectenn zodat zij hier verder buiten beschouwing wordt gelaten. 

bb Privacygedragscode markt- en opinieonderzoek 

Doorr de Vereniging van Marktonderzoekbureaus en de Nederlandse Vereniging voor 
Marktonderzoekerss werd in 1990 de privacygedragscode markt- en opinieonderzoek 
vastgesteld.. Goedkeuring door de Registratiekamer werd verleend op 12 juni 1991.: 

Inmiddelss is deze goedkeuring ruimschoots verlopen en is voor onderhavige code een 
nieuwee in de plaats getreden: de 'Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek' (zie 
hierna). . 

Hieronderr wordt kort bij de inhoud van de privacygedragscode stilgestaan. 
Marktonderzoekk wordt in de code omschreven als "onderzoek naar meningen en 
gedragingenn van individuen en organisaties, dat met behulp van wetenschappelijke -
inn het bijzonder statistische - methoden en technieken kennis en inzicht van niet-indi-
viduelee aard beoogt". De code regelt zaken als de positie van de respondent, de wijze 
vann verkrijging van gegevens, opslag en gebruik van gegevens, beveiliging en derge-
lijke. . 
Voorr wat betreft de positie van de respondent bevat de code het recht vooraf te wor-
denn geïnformeerd over aard en doel van het onderzoek alsmede over de identiteit van 
dee interviewer en de verantwoordelijke onderzoeksinstelling, en de mogelijkheid om 
eenn interview op elk moment te beëindigen of om bepaalde vragen niet te beantwoor-
den. . 
Watt betreft het observatieonderzoek (een veelgebruikte methode in het marktonder-
zoek,, maar bijvoorbeeld ook in psychologisch onderzoek) bepaalt de code dat - voor-

2144 Sterk 1982, p. 13; Köbben 1981, p. 5-6. 
2155 Holvast 1984, p. 17. 
2166 Mastboom 1991, p. 13-17. 
2177 De Regt 1996, p. 25-26. 
2188 Start. 1991,111. 
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afgaandd aan dergelijk onderzoek - toestemming aan de betrokkene moet worden ge-
vraagd,, tenzij de aard van het observatieonderzoek dit onmogelijk maakt. In dat laat-
stee geval behoort de betrokkene direct na afloop van het onderzoek van het bestaan 
enn het doel van het onderzoek in kennis te worden gesteld en van de verzamelde ge-
gevens,, en wordt deze in de gelegenheid gesteld tegen opslag en gebruik van hem 
betreffendee gegevens bezwaar te maken of het verzoek te doen de betreffende gege-
venss te laten vernietigen. 

cc VOI-gedragscode persoons regis traties 

Inwerkingtredingg van de WPR was voor de toenmalige Vereniging van Onderzoeks-
institutenn (VOI; sinds 1994 de Vereniging voor Beleidsonderzoek) - een vereniging 
vann meer dan twintig zelfstandig functionerende non-profit onderzoeksinstituten die 
zichh richten op gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek - aanleiding 
eenn gedragscode voor houders van persoonsregistraties ten behoeve van sociaal-we-
tenschappelijkk opdracht-onderzoek en statistiek op te stellen. Hiermee hoopte de VOI 
aann te tonen dat zij een zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens serieus nam. 
Tevenss verwachtte zij met de code ongefundeerd wantrouwen tegen sociaal-weten-
schappelijkk onderzoek weg te nemen. Last but not least werd met de code beoogd de 
ruimtee die de toenmalige wetgeving bood op het punt van het verstrekken en doorle-
verenn van persoonsgegevens aan onderzoeksinstituten op een verantwoorde wijze te 
benutten. . 
Inn 1991 werd de 'VOI-gedragscode persoonsregistraties' door de ledenvergadering 
vastgesteld2211 en vervolgens door de Registratiekamer goedgekeurd.222 Deze goedkeu-
ringg gold tot 1996 en is inmiddels - net als andere goedkeuringen - ruim verlopen. 
Omm deze reden en vanwege het feit dat de code inmiddels achterhaald bleek vanwege 
inwerkingtredingg van de WBP werd eind jaren negentig door de Vereniging voor 
Beleidsonderzoekk (VBO) besloten de oude gedragscode grondig te herzien. Dit heeft 
geresulteerdd in een geheel nieuwe code, de 'Gedragscode Onderzoek en Statistiek' (zie 
hierna). . 

Heeftt de VOI-gedragscode inmiddels geen actuele betekenis meer, enkele karakteris-
tiekenn van de code zijn niettemin vermeldenswaard. De code maakt onderscheid tus-
senn (onder meer) tijdelijke en duurzame onderzoeksbestanden (of, anders gezegd, 
tussenn verschillende categorieën van herleidbaarheid) en bestanden met gevoelige en 
niet-gevoeligee gegevens. Dit werkt in de normering door (zo gelden bijvoorbeeld 
strengeree regels voor bestanden met gevoelige gegevens dan voor bestanden met niet-
gevoeligee gegevens). Voorts omvat de code regels voor verstrekking en doorlevering 
vann persoonsgegevens. Zo is in de code een geheimhoudingsplicht neergelegd voor 
dee houder (en andere betrokken uitvoerders) van wetenschappelijke registraties (art. 
9)) en is sprake van een contractsverplichting (voor de ontvangende partij) bij ver-

2199 De leden van deze sector onderscheiden zich van commerciële onderzoeks- en adviesbureaus omdat 
zijj  geen winst nastreven en een wetenschappelijke pretentie hebben; Overkleeft-Verburg 1995, p. 
137-138. . 

2200 In dit verband verwees de VOI ook naar de ESF die oproept tot zelfregulering door 
wetenschappelijkee verenigingen; De Bie 1988, p. 31. 

2211 VOI-gedragscode persoonsregistraties. Gedragscode voor houders van persoonsregistraties ten behoeve van 
sociaal-wetenschappelijksociaal-wetenschappelijk opdracht-onderzoek en statistiek, Amsterdam: VOI (SISWO) 1991. 

2222 S/crt.1991,88. 
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strekkingg van eenmaal gebruikte onderzoeksgegevens aan derden ten behoeve van 
eenn nieuw onderzoeksproject (art. 11). Bij derdenverstrekking beschikt de betrokkene 
overr een opt-out mogelijkheid, terwijl gevoelige persoonsgegevens slechts mogen 
wordenn doorgeleverd aan derden-onderzoekers met uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemmingg van de betrokkene. 

dd Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek 

Dee nieuwe 'Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek' is het resultaat van de inspan-
ningenn van drie onderzoeksverenigingen: de VBO, de Vereniging voor Statistiek en On-
derzoekk (VSO; opgericht in 1993) en de MarktOnderzoekAssociatie.nl (MOA; opgericht 
inn 2000). Deze organisaties besloten in 2001 tot opstelling van een gezamenlijke gedrags-
code.. Deze code werd op 18 februari 2004 goedgekeurd door het CBP.223 

Dee code omvat de volgende elementen: een aantal bepalingen over hoe om te gaan 
mett persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek en statistiek, een geschillenrege-
lingg (Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek en Statistiek), tien gouden 
regelss voor gegevensbescherming bij onderzoek en statistiek en een standaard ge-
heimhoudingsverklaring. . 
Hett bereik van de code is zeer ruim: zij strekt zich uit tot alle onderzoek waarbij ge-
bruikk wordt gemaakt van wetenschappelijk aanvaarde methodes en dat resulteert in 
niett op de persoon herleidbare (of geaggregeerde) resultaten. Het kan hierbij gaan om 
kwalitatieff  en kwantitatief onderzoek (zoals surveys, opinie- en marktonderzoek, tellin-
genn en/of monitoring). De code kent verder enkele bijzondere, niet in de WBP 
voorkomendee begrippen, zoals 'respondent' ("degene op wie een persoonsgegeven 
betrekkingg heeft"), 'opdrachtgever' ("de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder 
anderr die of het bestuursorgaan dat zelf onderzoek uitvoert of opdracht verleent aan 
eenn onderzoeksorganisatie om onderzoek uit te voeren") en 'ontkoppelingsprocedure' 
("dee technische of organisatorische maatregelen die, bij herhaald onderzoek, worden 
getroffenn om na het verzamelen van persoonsgegevens deze gegevens niet identifi-
ceerbaarr te maken terwijl deze gegevens wel steeds betrekking hebben gedurende het 
onderzoekk op dezelfde persoon"). 
Naastt omschrijving van relevante begrippen (art. 2) en het toepassingsgebied (art. 3) 
omvatt de code de volgende bepalingen: onderzoeksorganisatie als bewerker en als 
verantwoordelijkee (art. 4); principes gegevensverwerking voor onderzoek (art. 5); 
verwerkingg van bijzondere gegevens (art. 6); bijzondere vormen van verwerking van 
persoonsgegevenss (art. 7); beveiliging (art. 8); rechten respondenten (art. 9); beroeps-
commissiee (art. 10); en overige onderwerpen (art. 11). Bieden deze bepalingen een 
tamelijkk overzichtelijk geheel, dit geldt uitdrukkelijk niet voor art. 4. 
Ditt in het kader van de code cruciale artikel bepaalt op wie de uit deze gedragscode 
enn de WBP voortvloeiende verplichtingen rusten, namelijk hetzij op de opdrachtgever 
vann het onderzoek, hetzij op de onderzoeksorganisatie die het onderzoek uitvoert. In 
dee situatie dat een onderzoeksorganisatie in opdracht van een opdrachtgever een 
onderzoekk verricht met een gegevensbestand dat wordt beheerd door de opdrachtge-
verr (of op rekening van de opdrachtgever wordt aangeschaft) zou de onderzoeksor-
ganisatiee bewerker zijn in de zin van de WBP en de opdrachtgever verantwoordelijke 
inn de zin van die wet (tenzij uit de aard van de dienstverlening of de inhoud van de 
uitbestedingsovereenkomstt anders blijkt) . Alleen wanneer een onderzoeksorganisatie 

2233 Stcrt. 2004,36. 
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eenn onderzoek uitvoert met een 'eigen' bestand is deze zelf verantwoordelijke in de 
zinn van de WBP, aldus de code. De hoge graad van ingewikkeldheid van deze bepa-
lingg (dit blijkt alleen al uit de zeer uitvoerige toelichting hierop) tezamen met het feit 
datt men zich kan afvragen of deze constructie wel een juiste uitwerking van de WBP 
vormt,2244 lijken af te doen aan de praktische betekenis van de code. 

ee Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek 

Dee KNAW publiceerde in 2003 een gedragscode voor het gebruik van persoonsgege-
venss in wetenschappelijk onderzoek. De code heeft een uitgebreide voorgeschiedenis. 
Inn 1993 werd door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen 
dee 'Commissie Kordes' ingesteld die tot opdracht kreeg een rapport tot stand te bren-
genn waarin bestaande vraagstukken rond het gebruik van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijkee en statistische doeleinden moesten worden behandeld, mede in het 
lichtt van de toenemende automatisering van de gegevensverwerking bij uitvoering 
vann dataonderzoek. Het rapport kon in die hoedanigheid vervolgens een bijdrage 
leverenn aan de ontwikkeling van algemene (gedrags)regels voor het wetenschappelijk 
gebruikk van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende algemene priva-
cywetgeving.. In 1997 verscheen het definitieve rapport van de Commissie Kordes.226 In 
hett rapport (inclusief de uitvoerige bijlagen) poogt de Commissie tot een systematiek 
tee komen die recht doet aan de verschillende gezichtspunten en belangen. Het rapport 
bevatt een groot aantal aanbevelingen, waaronder de aanbeveling een gedragscode op 
tee stellen voor al het professionele onderzoek dat wordt verricht door instellingen die 
onderr de werkingssfeer van de hoger onderwijs wetgeving vallen alsmede door plan-
bureauss werkend onder ministeriële verantwoordelijkheid. In die gedragscode zou-
denn elementen als de instelling van een interne toezichthouder (privacyfunctionaris), 
certificeringg van professionele onderzoeksinstellingen, gescheiden opslag van com-
municatiegegevenss en onderzoeksgegevens via toepassing van privacy enhancing 
technologiess en het onderscheiden van verschillende categorieën bestandsbeveiliging 
kunnenn worden opgenomen. 

Opp uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (brief van 
188 april 1997) nam de SWR de concrete uitwerking van de relevante aanbevelingen 
vann het advies van de Commissie Kordes ter hand. De voorstellen van de Raad zijn 
neergelegdd in het in 1999 gepubliceerde document 'Praktische omgangsvormen met 
betrekkingg tot persoonsgegevens' en richtten zich primair op de uitwerking van pri-
vacyregelss in een gedragscode voor sociaal-wetenschappelijk onderzoekers. Een deel 
vann de aanbevelingen van de Commissie Kordes, zoals de aanbeveling om professio-
nelee onderzoeksinstellingen te certificeren, werd door de Raad niet overgenomen. Wel 
suggereerdee de SWR een systeem van toezicht en sanctionering bij niet-naleving van 
dee gedragscode dat vanuit de Nederlandse universiteiten (gelet op hun verantwoor-
delijkheidd als werkgever van sociaal-wetenschappelijk onderzoekers) moest worden 
opgezet.. De ontwerp-code uit 1999 van de Raad miste overigens de vormgeving van 
eenn 'echte', in de praktijk toe te passen gedragscode; concrete bepalingen, waarin 

2244 Zie over deze kwestie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 
2255 Sociaal-Wetenschappelijke Raad, Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in

onderzoek,onderzoek, Amsterdam: KNAW 2003. 
2266 Commissie Kordes 1997. 
2277 KNAW/ SWR 1999, p. 9. 
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werdd aangegeven wat een onderzoeker in een bepaalde situatie moet, mag of niet 
magg met persoonsgegevens ontbraken. 
Aansluitendd op commentaren van de toenmalige Registratiekamer en het CBS op het 
adviess 'Praktische omgangsvormen (...)' en inwerkingtreding van de WBP werd door 
dee SWR in 2001 een actieplan opgesteld. In dat kader werd een ad hoc commissie 
ingesteldd die de opdracht kreeg een gedragscode op te stellen voor de omgang met 
persoonsgegevenss bij wetenschappelijk onderzoek. Deze code werd in april 2003 ge-
publiceerdd nadat eerdere versies door de commissie ter beoordeling waren voorge-
legdd aan collega's uit het 'veld' van het gedrags- en maatschappijwetenschappelijk 
onderzoek.. De nieuwe code vormt een concrete uitwerking van de algemene nor-
menn van de WBP in de context van onderzoek en statistiek en kan derhalve daadwer-
kelijkk als normatief kader fungeren voor wetenschappelijk onderzoek met persoons-
gegevens.. Overigens ziet de Sociaal-Wetenschappelijke Raad niet zichzelf, maar (met 
name)) de Colleges van Bestuur van de Nederlandse universiteiten als aangewezen 
instantiess om de gedragscode te implementeren. 

Dee code richt zich primair tot (door universiteiten en onderzoeksorganisaties uitge-
voerd)) onderzoek binnen de gedrags- en maatschappijwetenschappen, aldus de 
preambule.. Dit neemt niet weg dat zij tevens zou kunnen worden toegepast op deel-
terreinenn van historisch of epidemiologisch onderzoek (althans voor zover het om-
gaann met persoonsgegevens in laatstgenoemde kaders niet in een bijzondere gedrags-
codee is geregeld). De bepalingen van de code gelden voor onderzoek dat wordt ver-
richtt door medewerkers van Nederlandse universiteiten, andere instellingen voor 
wetenschappelijkk onderzoek die (schriftelijk) hebben verklaard de code te onder-
schrijvenn en derden aan wie met inachtneming van de bepalingen van deze gedrags-
codee een bestand wordt verstrekt en zich daarbij tegenover de verstrekker hebben 
verbondenn tot naleving van de code (art.1). 
Dee code omvat een vijftiental uitgangspunten inzake het gebruik van gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek. Als bijlagen zijn toegevoegd: handleiding voor het ver-
werkenn van identificerende gegevens; geheimhoudingsverklaring bij het verwerken 
vann identificerende gegevens; handleiding voor het melden van een verwerking van 
persoonsgegevens;; en een reglement inzake klachtbehandeling door een beroeps-
commissie. . 
Centralee bepalingen van de code betreffen het spaarzaam verzamelen van gegevens 
(art.. 3.2), melding bij het CBP (art. 3.8), doelbinding (art. 3.9), transparantie en gege-
venskwaliteitt (art. 3.10), beveiliging (art. 3.6 en art. 4), verstrekking aan derden (art. 5) 
enn publicatie (art. 6). Voorts zijn in de code aparte regels opgenomen voor het verza-
melenn van gegevens rechtstreeks bij betrokkenen (art. 3.4), het verzamelen van gege-
venss uit een reeds aangelegd bestand van persoonsgegevens (art. 3.5) en het verzame-
lenn van gegevens (over betrokkenen) bij derden (art. 3.7). Ook omvat de code een 
bepalingg die de mogelijkheid biedt een beroepscommissie in te stellen die klachten be-
handelt.. Het pleidooi van de Commissie Kordes om zoveel mogelijk met niet of 
indirectt herleidbare gegevensbestanden te werken229 komt met name tot uitdrukking 
inn het principe dat zoveel mogelijk anonieme dan wel gecodeerde gegevens worden 
verzameldd (zie art. 3.2, onder c en d). 

2288 KNAW/SWR 2003. 
2299 Commissie Kordes 1997, p. 40-41. 
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3.55 Beschouwing 

Hoofddoell  van dit hoofdstuk was de door de internationale organisaties en de natio-
nalee wet- en regelgever ontwikkelde privacynormen (zoals opgenomen in algemene 
enn bijzondere dataprotectieregelingen) in beeld te brengen. Functie van deze afslui-
tendee paragraaf is op basis van het voorafgaande in meer algemene zin bij een tweetal 
vragenn stil te staan. Hoe zijn de belangen van wetenschapsbeoefening en privacybe-
schermingg thans tegen elkaar afgewogen? En zijn in die belangenafweging in de loop der 
tijdd substantiële verschuivingen opgetreden? 

UitkomstenUitkomsten van belangenafweging 
Eenn prealabele vraag is, of van een afweging van genoemde belangen überhaupt wel 
sprakee is. Deze vraag laat zich echter gemakkelijk beantwoorden: gebleken is dat door 
dee internationale en nationale regelgever - via specifieke bepalingen of bijzondere 
regelingenn - uitdrukkelijk rekening is gehouden met het belang van de wetenschaps-
beoefening.. Kenmerkend aspect van die aan wetenschappelijk onderzoek refererende 
bepalingenn of regelingen is dat althans op onderdelen sprake is van een soepeler re-
gimee voor wetenschappelijke of statistische verwerking van persoonsgegevens. Aan 
dezee versoepelingen, zo blijkt uit de toelichtingen op de in dit hoofdstuk besproken 
regelingenn en bepalingen, ligt eerst en vooral ten grondslag de gedachte dat verwer-
kingsdoelenn als wetenschappelijk onderzoek en statistiek een minder vergaande in-
breukk vormen op de persoonlijke levenssfeer dan het zogenaamde 'administratieve' 
gebruikk (het nemen van maatregelen of beslissingen op individueel niveau). Uitvoer-
derss van onderzoek zijn immers niet geïnteresseerd in individuele personen, maar in 
geaggregeerdee data (over de onderzochte populatie); voor onderzoek verzamelde 
persoonsgegevenss verliezen in de loop van het verwerkingsproces ook veelal hun 
identificeerbaarheidd (tenzij zich een situatie aandient waarin gegevens op de een of 
anderee manier herleidbaar moeten blijven). In sommige privacyregelingen (zoals de 
aanbevelingenn van de Raad van Europa) wordt de bijzondere positie van weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek daarnaast ook (expliciet) in verband gebracht met 
dee in onze maatschappij erkende wetenschapsvrijheid. 

Watt houden de faciliterende privacynormen voor wetenschappelijk onderzoek al-
thanss in hoofdlijnen in? Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen bepalingen 
diee de gegevensverzameling (beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde 
gegevens)) vergemakkelijken en bepalingen die de verdere verwerking van gegevens (op-
slagg en gebruik) vergemakkelijken;230 zie bijlage 1 (overzicht A) voor een overzicht van 
dee belangrijkste internationale en wettelijke bepalingen. 

Uitt een inventarisatie van de in dit hoofdstuk besproken privacybepalingen blijkt dat 
zee vooral de fase van gegevensverzameling vergemakkelijken. Daarenboven zijn de 
versoepelingenn vooral van betekenis voor zogenaamde secundaire gegevensverzame-
lingg (te onderscheiden van primaire gegevensverzameling), 1 dat wil zeggen dat met 
namee het hergebruik van reeds verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens voor 
wetenschappelijkee en statistische doeleinden door de in dit hoofdstuk besproken pri-
vacynormenn wordt gefaciliteerd. Zo mogen persoonsgegevens (indien oorspronkelijk 

2300 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2 voor een schematische weergave (tabel 1) van het 
gegevensverwerkendd proces bij wetenschappelijk onderzoek. 

2311 Primaire verzameling is het rechtstreeks bij betrokkenen verzamelen van gegevens, secundaire 
gegevensverzamelingg het verzamelen van gegevens uit bestaande databestanden (zie idem). 
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voorr andere doelen dan onderzoek verzameld en gebruikt) in principe langer worden 
bewaardd en verder worden verwerkt voor wetenschappelijke en statistische doelein-
denn (zie in het bijzonder art. 9, derde lid en art. 10, tweede lid WBP). Wel dienen in 
datt geval 'passende waarborgen' te worden getroffen die in elk geval moeten voor-
komenn dat persoonsgegevens met een wetenschappelijke of statistische bestemming 
opp enig moment weer voor adrninistratief gebruik worden aangewend. Indien gevoeli-
gege gegevens (gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, 
medischee of strafrechtelijke aard en dergelijke) worden verzameld, vergt deze eis 
aanzienlijkk meer privacygaranties. Zie in dit verband ook de in dit hoofdstuk bespro-
kenn bepalingen van de EG-privacyrichtlijn en Aanbeveling (97) 18 inzake verwerking 
vann persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 
Daarnaastt laten de privacyregelingen bij secundaire gegevensverzameling ruimte om 
aff  te wijken van de informatieplicht jegens betrokkenen: het individueel informeren 
vann betrokkenen voorafgaande aan het verzamelen van gegevens uit databestanden 
overr tenminste de doeleinden van de gegevensverwerking en de identiteit van de ver-
antwoordelijkee wordt in de context van wetenschappelijk onderzoek in de regel als 
eenn onevenredige inspanning beschouwd. Dit mag derhalve (mits is voldaan aan be-
paaldee voorwaarden) achterwege worden gelaten (zie art. 44 WBP) of op aangepaste 
wijzee geschieden; zie ook Aanbeveling R (97) 18 waarin publieksgerichte voorlichting 
aann betrokkenen wordt voorgeschreven om hen op de hoogte te stellen van het feit 
dat,, waarvoor en door wie hun gegevens worden verwerkt. 
Naastt bepalingen die rekening houden met de verzameling van gegevens zijn er ook 
bepalingenn die de verdere verwerking van gegevens faciliteren in de zin dat enige 
ruimtee is voor afwijking (of vrijstelling) van op de onderzoeker rustende verplichtin-
gen.. Hierbij kan worden gewezen op vrijstelling van de meldingsplicht (bij de toe-
zichthoudendee autoriteit) bij gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek, zij het dat die vrijstelling aan bepaalde voorwaarden is gebonden (met 
namee dat een verwerking geschiedt door een instelling of dienst voor wetenschappelijk 
onderzoekonderzoek of statistiek en dat een aantal identificerende kenmerken binnen zes maanden 
wordtt verwijderd). Daarnaast is sprake van een uitzondering op de rechten van de 
betrokkenee (recht op inzage, correctie en verwijdering). Ratio is enerzijds dat betrok-
kenenn bij wetenschappelijk of statistisch gebruik van gegevens minder belang hebben 
bijbij  het kunnen uitoefenen van hun rechten, anderzijds dat de uitoefening van derge-
lijk ee rechten in die context doorgaans lastig (of zelfs onmogelijk) kan zijn. Een legi-
tiemm beroep op de uitzondering veronderstelt dat er geen gevaar bestaat voor inbreuk 
opp de persoonlijke levenssfeer en passende waarborgen zijn getroffen die verzekeren 
datt de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt (art. 
444 WBP). Gelijksoortige bepalingen zijn neergelegd in de EG-privacyrichtlijn 
(95/46/EG)) en de aanbevelingen van de Raad van Europa. 

SubstantiëleSubstantiële verschuivingen? 
Zijnn in de afweging van onderzoeks- en privacybelangen in de loop der tijd substantiële 
verschuivingenn opgetreden? Uit dit hoofdstuk is in ieder geval af te leiden dat vanaf de 
eerstee ontwikkelingen rond privacyregelgeving al van een afweging tussen privacy en 
onderzoekk sprake was. Zo wijdde de Staatscommissie Koopmans in haar eindrapport 
all  uitvoerige beschouwingen aan mogelijke oplossingen voor belemmerende privacy-
regelss bij wetenschappelijk onderzoek en stelde de Raad van Europa in ongeveer die-
zelfdee periode een werkgroep in die tot taak kreeg de problemen van privacyregelge-
vingg voor de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek te 
bestuderenn en daarvoor oplossingen te vinden. 
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Inn de uitkomsten van die belangafweging lijken bovendien geen wezenlijke verande-
ringenn te zijn opgetreden. Zo is bijvoorbeeld nationaal en internationaal altijd blijven 
geldenn dat een betrokkene nimmer een onvoorwaardelijke of ongeclausuleerde aan-
spraakk kan maken op bescherming van zijn persoonsgegevens; zijn privacybelang 
moe(s)tt steeds tegen andere belangen (zoals het belang van wetenschappelijk onder-
zoek)) worden afgewogen.232 Voorts heeft het belang van de wetenschapsbeoefening 
nimmerr zo veel gewicht gekregen dat in de privacyregelgeving wettelijke verplichtin-
genn (bijvoorbeeld tot gegevenslevering) werden geïntroduceerd. 
Nietteminn zijn wel enkele accentverschuivingen aan te geven. Om te beginnen heeft 
hett belang van wetenschappelijk onderzoek en statistiek in de loop der tijd een iets 
stevigeree positie gekregen in privacyregelingen: er is sprake van een zekere toename 
vann het aantal het wetenschappelijk onderzoek faciliterende bepalingen. In dit ver-
bandd kan vooral worden gewezen op de bijzondere positie van wetenschappelijk on-
derzoekk en statistiek in de EG-privacyrichtlijn van 1995 die ook zijn uitwerking heeft 
gehadd op het nationale recht, meer in het bijzonder de WBP. Voorts lijk t de informa-
tietechnologie,, in het bijzonder privacybeschermende beveiligingstechnieken (zoals 
codering),, een steeds belangrijkere rol te (zijn gaan) spelen in de belangenafweging, in 
diee zin dat toepassing ervan in geval van facilitering van wetenschappelijk onderzoek 
alss een belangrijke passende privacywaarborg wordt gezien. 

2322 Vgl. Westin wiens definitie van informationele privacy in de richting van informationele 
zelfbeschikkingg wijst: "The claim of individuals, groups and institutions to determine for them-
selves,, when, how and to what extent information about them is communicated to others"; Westin 
1967,, p. 17. 
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