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Wie ein Won funktioniert, kann man nicht erraten. Man muB seine Anwendung
ansehen und daraus lernen.

Ludwig Wittgenstein
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Inleiding

1

Doelstelling van het onderzoek

Een artikel, boek of rapport over privacy begint gewoonlijk met een opmerking
over de onduidelijkheid die het concept omgeeft. Privacy zou een vaag, ongrijpbaar,
ambigu of zelfs 'kameleontisch' begrip zijn, waarvan de betekenis per cultuur of
per persoon verschilt. In een bijlage achterin dit boek is bij wijze van illustratie
een selectie opgenomen van een aantal pregnante citaten over de vaagheid van
hetprivacybegrip. Talrijke juristen en filosofen hebben vervolgens een verhelderingspoging ondernomen en talrijke definities zijn voorgesteld, maar eenstemmigheid is nooit bereikt. Integendeel, de wetenschap is slechts opgezadeld met een
onoverzichtelijke berg van radicaal verschillende definities.1 De een omschrijft
het recht op privacy als het recht van het individu om alleen gelaten te worden.
De ander stelt juist dat het recht op privacy dient om relaties tussen mensen te
bevorderen. Weer een ander beweert dat privacy een defensief concept is dat de
persoon in bescherming neemt tegen alle mogelijke invloeden van buitenaf
(inclusiefde muzak in de supermarkt), terwijl anderen volhouden datprivacyjuist
ziet op de mogelijkheid om zichzelf aan de buitenwereld te presenteren. Sommigen
stellen privacy gelijk aan autonomie op seksueel gebied. Anderen zouden alle
vrijheidsrechten, met inbegrip van de publieke vrijheden, onder het recht op
'privacyvrijheid' willen scharen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kennelijk
botsende visies op de aard en waarde van privacy. Een evenmin uitputtend overzicht
dat een internationale groep van deskundigen 35 jaar geleden in Stockholm
opstelde, telde al tien zeer uiteenlopende omschrijvingen van privacy: Sindsdien
is de lijst van definities alleen maar uitgebreid. De inspanningen van de wetenschappers lijken tot nu toe dus enkel te hebben bijgedragen aan de conceptuele chaos.

1

2

Zie vooreen overzichtonder meer W.A. Parent, 'Recent Work on the Concept ofPrivacy', American
Philosophical Quarterly 1983-4, p. 341-55; W.A Parent, 'Privacy. A BriefSurvey ofthe Conceptual
Landscape', Santa Clara Computer andHigh Technolog>,Law./ournal 1995, p. 21; F. D. Schoeman,
'Philosophical Dimensions ofthe Literature', in: F.D. Schoeman (red.), Philosophical Dimensions
of Privacy: an Anthology, Cambridge: Cambridge University Press 1984, p 1-33; P. Blok & A.
Vedder, 'Privacy in ontwikkeling', in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering
in theorie en praktijk, Deventer: Kluwer 2002, p. 5-32.
M. Littman & P.F. Carter-Rusk (red.), Privacy and the Law. A Report by the British Section of
The International Commission of Justice, Londen: Stevens 1970, p. 45.

1

Hoofdstuk I

Dit onderzoek is geboren uit de hierboven beschreven chaos. Het heeft ten doel
orde te scheppen in de chaos en de betekenis van het begrip 'privacy' te verhelderen. Het doel van dit proefschrift is evenwel niet om een objectief vaststaande,
onveranderlijke en universeel geldige essentie vanhetprivacybegripblootte leggen.
De betekenis van een begrip ligt mijns inziens niet vast in een objectieve orde,
maar wordt bepaald door het gebruik van het woord in een bepaalde context. De
onderstaande studie naar de betekenis van het privacybegrip is dan ook geen
theoretische beschouwing overde aarden waarde vanprivacy, maareen overzicht
en analyse van het gebruik van het woord 'privacy' in de context van het
Nederlandse en Amerikaanse recht.3 Het gaat daarbij vooral om het juridisch
erkende gebruik van het privacybegrip. Dat wil zeggen, met name de gevallen
waarin de wetgeverexplicietprivacy inbescherming neemt, ende gevallen waarin
een rechter een beroep op privacybescherming gegrond acht en laat meewegen
inzijn beslissing, zijn relevant voor dit onderzoek: Opvattingen van rechtswetenschappers of andere commentatoren zullen wel aan de orde komen, maar spelen
bij de vaststelling van de betekenis van privacy hooguit een ondersteunende rol.
Het boek heeft dus ten doel om de betekenis van het begrip 'privacy' in het
Nederlandse en Amerikaanse recht te verhelderen door het juridisch erkende
gebruik daarvan weer te geven in een systematisch overzicht.

2

Reikwijdte van het onderzoek

Een eerste probleem waar een onderzoek naardejuridische betekenis van het recht
op privacy tegenaan loopt, is de alomtegenwoordigheid van het privacybegrip in

het recht. Vrijwel ieder rechtsgebied bevat bepalingen die in verband worden
gebracht met de bescherming van privacy.5 Het internationale recht en hetnationale
staatsrecht, het materiele strafrecht en het strafprocesrecht, het bestuursrecht en
het bestuursprocesrecht, alsmede de diverse onderdelen van het privaatrecht en
het burgerlijk procesrecht in al deze rechtsgebieden komt privacybescherming
voor. Een selectie is derhalve noodzakelijk.

3

4

5

2

Zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal worden zijn de woorden 'privacy' en 'persoonlijke
levenssfeer' min of meer als synoniemen te beschouwen.
Besluiten van bestuursorganen waarin privacybescherming een rol speelt, behoren in beginsel ook
tot het juridisch erkend gebruik van het begrip, maar hebben in dit onderzoek slechts een geringe
rol gespeeld vanwege de in de volgende paragraafbesproken beperking van hetonderzoeksterrein.
Zie voor een (geenszins uitputtend) overzicht F. de Graaf, Rechisbescherming vanpersoon/ijkheid,
privdieven, persoonsgegevens (diss. Utrecht), Alphen aan de Rijn: Samson 1977; J.E.J. Prins &
J.M.A. Berkvens, Privacyregulering in theorie enpraktjk, Deventer: Kluwer 2000; R.C. Turkington
& A L. Allen, Privacy Law. Cases and Materials, St. Paul, MN: West Group 1999.

Inleiding
2.1

Drie rechtsgebieden

Dit onderzoek concentreert zich op het gebruik van het recht op privacy in drie
rechtsgebieden, te wetenhetconstitutionele recht, het leerstuk onrechtmatige daad
en de regelgeving voor de verwerking vanpersoonsgegevens. Het constitutionele
recht is gekozen omdatdaarbinnen de meest fundamentele, althans algemene ideeen
over het recht op privacy zijn ontwikkeld. De andere rechtsgebieden waarbinnen
privacy een rol speelt, verwijzen dan ook vaak naar ontwikkelingen binnen het
hogere recht van de Grondwet. Andersom reflecteert het constitutionele recht
ontwikkelingen in die rechtsgebieden. Als brandpunt van deze ontwikkelingen
verdient het constitutionele recht dus zeker een plaats in dit boek. Het onderzoek
zal zich daarbij voor wat betreft de Nederlandse context toespitsen op de ontwikkelingen inhetkader van deNederlandse Grondwet. Hoewel de internationale

dimensie van die ontwikkelingen nooit volledig kan worden buitengesloten in een
open rechtsstelsel als het Nederlandse, zal namelijk zoveel mogelijk worden
gepoogd om de specifiek Nederlandse ideeen over de betekenis van het recht op
privacynaar voren te halen. Omdie redenkrijgeninternationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM en het IVBPR, in dit boek minder aandacht dan

gebruikelijk is in de Nederlandse rechtswetenschap.
De actie uit onrechtmatige daad maakt deel uit van dit onderzoek omdat die actie
een algemene basis vormt voor verschillende vormen van privacybescherming
in horizontale verhoudingen. De open bepaling uit het Burgerlijk Wetboek
garandeert dat verschillende aspecten vanhet recht op privacybeschermingkunnen

krijgen en tevens dat nieuwe technologische ontwikkelingen of verschuivingen
in de maatschappelijke opvattingen de betekenis vanhet recht kunnenbeinvloeden.
Mede daarom is de bepaling een zeer belangrijk instrument bij de bescherming

van privacy gebleken.

Het gegevensbeschermingsrecht, ten slotte, is meegenomen omdat dit gehele
rechtsgebied wordt geacht te zijn gebaseerd op het recht op privacy. Bovendien
is het gebruik van het recht op privacy in deze context een belangrijke bron van
de verwarring die dit onderzoek nodig heeft gemaakt. Daarnaast is het een relatie f
jong onderdeel van het rechtsstelsel, waardoor het hedendaagse opvattingen over
privacy zou kunnen weerspiegelen.
2.2

Twee rechtsstelsels

Er is voor gekozen om het overzicht van het gebruik van het begrip 'privacy' niet
te beperken tothetNederlandse recht. Een vergelijking meteen anderrechtsstelsel

3
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kan namelijk een typisch Nederlandse visie op privacy scherper naar voren halen.
Contrast met het gebruik van de term'privacy' in een vreemd rechtsstelsel maakt
eventuele eigenaardigheden van de betekenis vanprivacy in hetNederlandse recht
beter zichtbaar. Bovendien kan een rechtsvergelijking dienen als bron van nieuwe
ideeen en kritiek. Afwijkend gebruik van het privacybegrip elders kan dienen als

inspiratiebronbij de verdere rechtsontwikkeling vanhetjuridischebegrip'privacy
in Nederland.

Bij een studie van het recht op privacy ligt een vergelijking met het recht van de
Verenigde Staten voor de hand. Niet geheel ten onrechte beroept dat land zich
erop het recht op privacy te hebben uitgevonden: Vaststaat dat het Amerikaanse
recht en de Amerikaanse rechtstheorie zeerrijke bronnen van ideeen overprivacy
zijn. Sinds het einde van de negentiende eeuw zijn boekenkasten vol geschreven

metbeschouwingenoverditonderwerp. Bij de totstandkoming vanprivacybescherming in Nederland heeft men dan ook vaak verwezen naar de ontwikkelingen in
de Verenigde Staten (zij het datdeze verdieping in het Amerikaanse recht doorgaans
niet verder ging dan het deels onjuist citeren van Warren en Brandeis of Westin).
Tegelijkertijd verschilthet Amerikaanse rechtsstelsel dermate vanhetNederlandse,
dat de implementatie van privacybescherming in de Verenigde Staten duidelijk

verschilt van de vormgeving van de privacyregelgeving in ons land. Het
Amerikaanse recht vormt wat dit betreft een interessant contrast met het
Nederlandse recht.

3

Relevantie van het onderzoek

De verduidelijking van de juridische betekenis van een begrip als privacy is een
doel op zich. Een van de belangrijkste functies van het recht is immers om
gedragsregels te verschaffen waarop burgers hun verwachtingen en gedrag kunnen
afstemmen. Die functie kan het recht alleen vervullen indien tenminste enige
duidelijkheid bestaat over de in het recht gebruikte begrippen. De rechtszekerheid
verlangt duidelijkheid. Bovendien kandenagestreefdebegripsverheldering fungeren
als een buffer tegen al te opportunistische interpretaties van privacy. Vaagheid
geeft immers de gelegenheid om de betekenis van een begrip te vormen naar de
wensen van de machthebber, en dat is doorgaans niet degene die belang heeft bij

privacybescherming.
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Zie onder meer M. Rotenberg, 'What Larry Doesn't Get. Fair Information Practices and the
Architecture of Privacy', Stanford Technology Law Review, <stlr.stanford.edu/STLR/ Working_Papers/00_Rotenberg_1 >, publicatic 2000, §16
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De verheldering van de betekenis van het privacybegrip die in dit boek wordt
nagestreefd, komt echter niet alleen ten goede aan de duidelijkheid van het
juridische taalgebruik. Met een bepaalde definitie vanprivacy wil men doorgaans
meer bereiken dan zuivering van het taalgebruik ter voorkoming van miscommunicaties. Achter definities van normatieve begrippen zoals privacy gaan
visies op de inrichting vande samenleving schuil. Als iemand bijvoorbeeldprivacy
definieert als informationele zelfbeschikking, dan staat de term'privacy' vooreen
inrichting van de informatiesamenleving waarin individuele burgers afzonderlijk
beslissen over het gebruik van hun gegevens. Ter vergelijking, de gelijkstelling
van het recht op privacy met het recht om met rust gelaten te worden, geeft
uitdrukking aan het idee dat bemoeienis van de samenleving, onder meer door
de verwerking van persoonsgegevens, als zodanig schadelijk kan zijn voor de
persoon. Een weer andere definitie van privacy, namelijk in termen van de
eerbiediging van het privt-leven, brengt privacy in verband met het publiekprivaatonderscheid. Het doel van het recht op privacy is dan het waarborgen van
de grenzen van de priv6-sfeer. Conflicten over definities van privacy weerspiegelen
derhalve meningsverschillen over wat beschermenswaardig is, waartegen
bescherming moet worden geboden en wie dat moetbepalen. Definities vanprivacy
zijn als het ware gecondenseerde theorieen over de inrichting van een aspect van
de samenleving. Het onderstaande overzicht van het gebruik van het privacybegrip
inhetNederlandse en Amerikaanse recht zegtdaarom ook iets overde in hetrecht
besloten visie op de samenleving enlevert zodoende eenbijdrage aanhetonderzoek
naarde grondslagen vanhetNederlandse en Amerikaanse recht. Bij de bespreking
van de resultaten van het onderzoek in het laatste hoofdstuk, zal dit verband tussen
de juridische betekenis van het privacybegrip en de grondslagen van het recht
uitdrukkelijk aan de orde komen. In dat hoofdstuk zal het overzicht van de
juridische betekenis van het privacybegrip worden gebruikt om de houdbaarheid
te toetsen van een aantal definities van privacy die de rechtstheoretici hebben
verzonnen. Zodoende wordt meer inhoud gegeven aan het rechtstheoretische debat
over privacy, dat tot nu toe zelden werd gevoerd op basis van een gedegen kennis
van het positieve recht.

Hoewel het abstractieniveau van dit proefschrift hoger zal zijn dan de abstractie
van een gemiddeld juridisch werk, zijn de resultaten van het onderstaande
onderzoek ookzeerrelevant voorde praktijk. Privacy staat op dit moment immers

volop in de belangstelling. Er gaat geen dag voorbij ofer verschijnteen belangwekkend krantenartikel, rapport, vonnis of wetsvoorstel over ontwikkelingen die de
bescherming vanprivacy raken. Zo vermeldt de internetpagina van de Nederlandse
gerechten dat in 61 uitspraken van het afgelopen jaar privacy een rol heeft
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gespeeld: Een vergelijkbare zoekopdrachtnaar Amerikaansejurisprudentie over

privacy in LexisNexis levert dermate veel resultaten op dat het systeem het niet
aankan: Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 927 privacygerelateerde artikelen
in de New York Times verschenen: De zoekmachine van de internetversie van
het NRC Handelsblad geeft 51 resultaten over alleen de laatste drie maanden."
Zeer vele adviesorganen van de Nederlandse en de Amerikaanse overheid hebben
de afgelopen jaren een rapport gepubliceerd waarin privacy centraal staat." De
Nederlandse wetgever heeft de laatste tijd tientallen wetsvoorstellen die privacy
raken, behandeld, uiteenlopend van de Wet bescherming persoonsgegevens, de
Grondwetswijziging inzake grondrechteninhet digitale tijdperk totde Wet gebruik
van DNA instrafzaken. Bij het Congres vande Verenigde Staten zijn opditmoment
172 privacygerelateerde wetsvoorstellenaanhangig.12 Het staat dusbuiten kij fdat
privacy een zeer grote rol speelt in de praktijk.
De beantwoording van al de vragen die in de praktijk opkomen, veronderstelt een
bepaald idee van de betekenis van privacy. Men moet een zekere duidelijkheid
hebben over hetgeen waartoe privacy verplicht en over de grenzen van het recht
op privacy. De resultaten van dit onderzoek kunnen daarbij als leidraad dienen.
Het overzicht van de betekenis van privacy in de behandelde rechtsgebieden is
in dat kader nuttig omdat het systematisch toegang biedt tot een leerstuk dat
chaotisch heet te zijn. Hoewel aan de gevonden betekenis geen absolute waarde
toekomt, aangezien de ontwikkeling van het privacybegrip niet kan en niet mag
worden stilgezet, kunnen de conclusies wel als uitgangspunt dienen voor de verdere
ontwikkeling van privacy. Bovendien biedt de gecombineerde behandeling van
de drie onderdelen van het Nederlandse en Amerikaanse recht de mogelijkheid
om via interne en externe rechtsvergelijking de ontwikkelingen in een bepaald
rechtsgebiedte evalueren opbasis vande ontwikkelingen ineenanderrechtsgebied.
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Zie <www.rechtspraak.nl>, februari 2002.
Zie <www.lexis.corn/research>, februari 2002.
Zie <www.nytimes.com>, februari 2002.
Zie <www.nrc.ni>, februari 2002.
Zie onder meer Raad voor het openbaar bestuur, ICT en het recht om anoniem te zO'n, Den Haag:
Rob 2000; Rappon Commissie Grondrechten in het digitale tO'dperk, Den Haag Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2000; Adviescommissie modernisering GBA, GBA
in de toekomst. Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als spil voor de toekomstige
ident(Acatie-infrastructuur,<www.gba.nl>,maart2001; Commissie ICTen overheid, Eindrapport

Commissie ICT en overheid. Burgers en overheid in de informatiesamenieving,
<www.cieictenoverheid.bestuurskunde.nl/>, september 2001; Federal Trade Commission, Privacy

Online. Fair Information Practices in the Economic Market Place,
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Inleiding

Inhet onderzoek zal danook veeloog zijn voorde overeenkomsten en verschillen
tussen de rechtsgebieden en rechtsstelsels.

4

Opzet van het boek

Het grootste deel van dit boek zal zijn gewijd aan een overzicht van het gebruik
van hetbegrip 'privacy' indecontext van hetNederlandse en Amerikaanse recht.
Ter verduidelijking van de analyse volgt eerst een hoofdstuk waarin een relatie
wordt gelegd tussen het privacybegrip en de algemene begrippen van het recht.
Uit dat hoofdstuk zal blijken dat de kwalificatie van privacy als achtereenvolgens
een subjectiefrecht, een recht in rem, een persoonlijkheidsrecht en een negatief
recht, al veel van de conceptuele verwarring die het privacybegrip omgeeft, kan
wegnemen. Daarna volgen zes hoofdstukken waarin het gebruik van het
privacybegrip per rechtsgebied en per rechtsstelsel wordt besproken. Het laatste
hoofdstuk brengt de lijnen weerbij elkaaren houdt de gevonden onderzoeksresultaten kritisch tegen het licht.

7
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De classificatie van privacy

1

Inleiding

De hedendaagse jurist laat zich er graag op voorstaan het recht niet te zien als een
abstract systeem van regels en begrippen, maar als een praktisch instrument om
bepaalde waarden en idealen te realiseren. De populariteit van deze pragmatische
benadering van het recht is ten koste gegaan van de belangstelling voor de
systematiek van het recht en de classificatie van de daarin gebezigde begrippen.
Weinigen maken zich tegenwoordig nog druk om de basale onderscheidingen uit
de juridische doctrine. Hoewel ik de laatste zal zijn om te betogen dat we de
Begrijfsjurizprudenz vanVon Jehring moeten herintroduceren, denk ik wet dat
het nut van classificatie in de rechtswetenschap is veronachtzaamd. Enige kennis
van de algemene begrippen van het recht zou vele juridische vraagstukken
verhelderen en zou meningsverschillen inzichtelijker maken.
Het privacybegrip is een goede illustratie van de noodzaak van meer aandacht voor
classificatie. Velen klagen over de onduidelijkheid die hetprivacybegrip omgeeft,
maar zelden of nooit wordt werk gemaakt van de aanwijzingen over de betekenis
vanprivacy die dejuridische systematiekbiedt. Vrij algemeen wordt aangenomen

dat privacy een subjectief recht, een negatief recht, een recht in rem en een
persoonlijkheidsrecht is, maar die wijsheid wordt niet gebruikt om de betekenis
van een van de meest onduidelijke begrippen uit het recht te verhelderen. Daartoe
zal hieronder wel een poging worden gedaan. Een van de problemen daarbij is
dat de algemene begrippen waarmee privacy in verband wordt gebracht, zelfook
vaag en onduidelijk zijn. De exacte betekenis van het onderscheid tussen de rechten
in rem en de rechten in personam is omstreden. De classificatie van aanspraken
als subjectieve rechten is aan inflatie onderhevig. Het leerstuk van depersoonlijkheidsrechten is zowel in het Nederlandse als het Amerikaanse recht nauwelijks
uitgewerkt en het onderscheid tussen negatieve en positieve rechten wordt in de
literatuur sterk gerelativeerd. De classificatie van privacy onder een van deze
begrippen lijkt zodoende een onoplosbare vergelijking met twee onbekenden te
worden. Echter, voorzover er duidelijkheid bestaat over de algemene rechtsbegrippen, blijkt het privacybegrip daarvan een paradigmatisch voorbeeld te zijn. Het
idee van een onschendbare persoonlijke levenssfeer wordt zelfs vaak als metafoor
aangehaald om de betekenis van de algemene begrippen duidelijk te maken. Zo
9
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zouden de subjectieve rechten voor de burger een 'eigen sfeer' scheppen.' De
rechten in rem zouden oorspronkelijk primair hebben gediend als waarborg voor
de onschendbaarheid van iemands eigen plek in de wereld.2 De negatieve rechten
zoudeneen vrijheidssfeercreeren waarbinnen'private wetgevers' kunnen opereren.3
Het verband tussen de persoonlijkheidsrechten en het recht op privacy is zelfs zo
nauw dat men soms geneigd is het recht op privacy te verwarren met het algemene
persoonlijkheidsrecht.4 Hoewel het primaire doel van dit hoofdstuk is om de
betekenis van privacy te verhelderen aan de hand van het algemene juridische
begrippenkader, zal daarom omgekeerd via de classificatie van privacy ook de
betekenis van de juridische systematiek beter naar voren komen.

2

De kwalificatie 'subjectief recht'

Nieuw recht bouwt altijd voort op reeds bestaande juridische regels, beginselen
en begrippen. Er is geen rechtsconcept zonder stamboom. Ook privacy is geen
creatio ex nihilo. Het begrip draagt duidelijk een bepaalde voorgeschiedenis in
zich. De rechtsgeschiedenis waaruit de bescherming van privacy is voortgekomen
en die nog doorwerkt in het huidige begrip, is een traditie waarin rechten van
individuen centraal staan. Lang voordat de term 'privacy' of 'persoonlijke
levenssfeer' zijn ingang vond in het juridische vocabulaire, kende het objectieve
recht een categorie van individuele rechten die het rechtssubject een eigen
levenssfeer garandeerde, onaantastbaar voor de overheid en medeburgers. Zo
bevatten zowel de Amerikaanse Bin ofRights uit 1791 als de Staatsregeling voor
het Bataafse Volk uit 1798 verscheidene bepalingen die garandeerden dat het priv6domein niet zomaar kon worden binnengevallen. Het recht op onschendbaarheid
van de woning is daarvan het meest sprekende voorbeeld,s maar ook de andere
1

2
3

4

5
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E.M. Meijers, De algemene begrippen win het burgerliyk recht, Leiden: Universitaire Pers 1948,
p. 70 ('Het burgerlijk recht verleende aan het individu zijn bescherming, hetschiep voordeburger
een eigen sfeer, binnen welke hij vrijheid van handelen had [...] Deze behartiging van belangen
gaven het aanzijn aan de subjektieve rechten').
H. Arendt, The Human Condition, Chicago/Londen: University ofChicago Press 1958, p. 61.
Zie onder meer P W.C Akkermans, R.J.B. Begamin, P.D.A Claessen, W.H. Fortin Carbezas, T.
Holterman, H. van Maarseveen, L.T.A. Rutges & G.F.M. van der Tang, Algemene begr(ppen van
het staatsrecht, deel 1, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985, p. 14; A.K. Koekkoek & W.
Konijnenbelt, 'Het raam van hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet', in: A.K. Koekkoek, W.
Koniincnbelt & F.C.L.M. Cnins, Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene
Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen: Ars Aequi 1982, p. 1-39.
R.C. Post, 'Rereading Warren and Brandeis: Privacy, Property and Appropriation', Case Western
Law Review 1991, p. 647-680; A.J. Damich, 'The Right of Personality: a Common Law Basis for

the Moral Right of Authors, Georgia Law Review 1988,p. 1-96; zie ook A.J. Nieuwenhuis, Tussen
privacy en persoonhykheidsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2001.
Het Derde en Vierde Amendement op de Amerikaanse Constitutic beschermen de burger tegen
de rond 1800 meest voorkomende inbreuken op het huisrecht, te weten inkwartieringen huiszoeking
(zie uitgebreid hoofdstuk 6). Artikel 39 van de Staatsregeling stelt uitdrukkelijk 'Iedere Burger
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klassieke grondrechten, zoals het recht op de vrijheid van meningsuiting en
godsdienst, kunnen worden geacht een priv6-sfeer in bescherming te nemen, zij
het een'sfeer' in een meer overdrachtelijke zin: De juridische bescherming van

privacyheeft zijn wortels in deze klassiek liberale traditie van een door individuele
rechten ondersteund privaat-publiekonderscheid. Zoals hieronder zal blijken, is
deze historische achtergrond lange tijd bepalend geweest voor de betekenis van
privacy.
In overeenstemming met de ontwikkelingsgeschiedenis van privacy wordt de
juridische bescherming van privacy van oudsher vormgegeven door middel van
een subjectief recht. Zo wordt in het Nederlandse burgerlijke recht doorgaans
aangenomen dat privacy een subjectief recht is.7 De onrechtmatigheid van een
aantasting van iemands privacy valt inhetNederlandse recht inzake onrechtmatige
daaddanookonderde categorie'inbreukop eens anders recht'. Daarnaast figureert
het recht op privacy sinds 1983 in de Nederlandse catalogus van grondrechten.
Artikel 10 van de huidige Nederlandse Grondwet garandeert een ieder'het recht
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer'. Dit grondrecht wordt in het
algemeen gekwalificeerd als een subjectief recht.8 Ook in het Amerikaanse recht
wordt privacy verbonden met subjectieve rechten, ofwel rights. Hoewel de
is onschendbaar in zijne Woning. Zijns ondanks, mag men nimmer in dezelfde treden tenzij uit
kragt van een order, beval of decreet van gijzeling, eener daartoe bevoegde Magt' (zie uitgebreid
hoofdstuk 3).
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Zie onder meer Kamerstukken

II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 9-10; B. de Goode,
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(oratie Delft), Arnhem: VUGA-boekerij 1958; A.F. Westin, Privacy and Freedom, New York:
Atheneum Press 1967; zie ook hoofdstuk 9 § 2.1.
Zie onder meer A.R. Bloembergen & H.A. Bouman (red.), Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer
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Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 1990, §408; ; J. Spier, T.
Hartlief, G.E. van Maanen & R.D. Vriesendorp, Ferbintenissen uit de wet en schadevergoeding,
Deventer: Kiuwer2000, nr. 34; G.H.A. Schut, Onrechtmatigedaad, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1997, p. 50; in kritische zin S. Gutwirth, Privacyvreheid/De vre'heidom zichzeftezOn, Amsterdam:
Cramwinckel 1998, p. 51-3; zie in algemene zin over de kwalificatie van persoonlijkheidsrechten
als subjectieve rechten onder meer H. Hubmann, Das Personlichkeitsrecht, KOln/Graz: BOhlau
Verlag 1967, p. 107; Meijers 1948, p. 266; A. Pitlo, Het systeem van het Nederlands privaatrecht, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1990, p. 137; B.M. Telders, Verzamelde geschriften, deel 6,
's-Gravenhage Nijhoff 1949, p. 164; zie ook de bespreking van het Nederlandse onrechtmatige
daadsrecht in hoofdstuk 4.

Zie onder meer R.J.B. Bergamin, Rechten jegens de overheid. Het begrip publiekrechtelijke
subjectieve rechten (diss. Amsterdam, UvA), Nijmgen: Ars Aequi Libri 1995; Franken e.a. 1999,
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13 872, nr. 3, p. 24 en de bespreking van het Nederlandse constitutionele recht in hoofdstuk 3.
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Amerikaanse grondwet niet expliciet het recht op privacy noemt, staat vast dat
privacy in de Verenigde Staten een constitutioneel recht is: Zelfs binnen het
Amerikaanse tort law, dat zich traditioneel minder goed leent voor een op rechten
gebaseerde benadering;0 spreekt men in navolging van Warren en Brandeis over
een 'right to privacy'.
11

2.1

De

betekenis

van

de

kwalificatie

'subjectief recht'

Over de betekenis van het begrip 'rechten' zijn boekenkasten volgeschreven.
Illustratie f voor de diversiteit aan visies over dit onderwerp is het hoofdstuk over
rechten in het rechtstheoretische standaardwerk van Pound, waarin deze maar liefst
elf verschillende stromingen in het debat over rechten onderscheidt. 12 Toch is het
nietnodig hier al deze opvattingen afzonderlijk te bespreken. Zij kunnennamelijk
worden ingedeeld in twee categorieen, namelijk belangentheorieen versus
wilstheorieen. 13 Bovendien worden deze twee visies vaak ten onrechte voorgesteld
als elkaar uitsluitende posities in het debat over rechten. In feite belichten de
theorieen twee aspecten vaneenzelfde begrip. De belangentheorieenbenadrukken
dat rechten dienen ter bescherming van de belangen van de drager van het recht. 14
In deze visie staat dus het doel van eenrecht centraal: het beschermen vanbelangen.
De wilstheorietn benadrukken dat een recht de drager ervan een vorm van
beschikkingsmacht geeft. 15 Subjectieve rechten verlenen de rechthebbende de
zeggenschap over de bescherming van zijn belang. Het rechtssubject krijgt de
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Zie metname Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479(1965),en de bespreking van het Amerikaanse
constitutionele recht in hoofdstuk 6.
Zie D.W. Leebron, 'The Right of Privacy's Place in the Intellectual History of Tort Law', Case
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Zie S.D. Warren & L.D Brandeis, 'The Right to Privacy, The Implicit Made Explicit', Harvard
Law Review 1890, p. 193-220, en de bespreking van de Amerikaanse law of torts in hoofdstuk
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R. Pound,Jurisprudence, St. Paul,MN:West Publishing&Co. 1959,p. 63-74; zieook hetoverzicht
in Bergamin 1995, p. 29-87.
Zie J. Waldron (red.), Theories OfRights, Oxford/New York: Oxford University Press 1984, p. 9,
Bergamin 1995, p. 65-74.
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p. 175-80; D.M. MacCormick, 'Rights in Legislation',in: P.M.S. Hacker& J. Raz, Law, Morality
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ofindividual interests or goods'); J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon 1986, p
166 ('X has a right if and only if an aspect of X's well-being (his interest) is a sufficient reason
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1. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, Londen: Murray 1920,
lezing 12, p. 16 (A right is the capacity or power of exacting form another or others acts or
forbearances'); H.L.A. Hart, 'Are There Any Natural Rights?', in J. Waldron (red.), Theories of
Rights, Oxford/New York: Oxford University Press 1984, p. 82 ('To have a right entails having
a moral justification for limiting the freedom ofanotherperson and for determining how he should
act').
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bevoegdheid om te bepalen of anderen zijn belang al dan niet moeten respecteren.
Het verlenen van deze beschikkingsmacht is een specifieke manier om de
bescherming van de belangen van de drager vorm te geven. Daarom sluiten de
belangen- en wilstheorieen elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Sterker nog,
er kan worden betoogd dat de combinatie van beide aspecten noodzakelijk is om
van een recht te kunnen spreken. Binnen de rechtsgeleerdheid is deze stelling zeker
verdedigbaar, want in rechte pleegt men van subjectieve rechten te spreken noch
wanneer de bescherming van belangen anders vorm krijgt dan door het verlenen
vanbeschikkingsbevoegdheid, noch wanneerjuridischebeschikkingsbevoegdheid

dientterbescherming van de belangen van een ander dan de beschikkingsbevoegde:6 Een subjectief recht is, in de woorden van Meijers, een bevoegdheid die
iemand wordt verleend om zijn belang te dienen." In navolging van dit restrictieve
gebruik zullen hieronder de genoemde aspecten als twee noodzakelijke kenmerken
van het rechtenbegrip worden gehanteerd.
De eerste kenmerkende eigenschap van een subjectief recht is dat het dient ter
bescherming van een belang van de drager van het recht. In de woorden van
Waldron: 'A person can be said to have a right in a moral or a legal system
whenever the protection or advancement of some interest of his is recognized'. 18
Theorieen die dit aspect van het rechtenbegrip benadrukken worden daarom wel
aangeduidals Interest Theories ofRights, ofwelbelangentheorieen." Omdat rechten
in deze visie worden geacht de belangen van de rechthebbende in bescherming
te nemen, is een zekere eenzijdigheid kenmerkend voor een op rechten gebaseerde
benadering. Wanneer rechten worden ingeroepen om de rechtmatigheid van een
betrekking tussen twee personen te beoordelen, worden in een zuiver op rechten
gebaseerde benadering immers alleen de belangen meegewogen van degene die
zich op een recht beroept, terwijl natuurlijk ook de tegenpartij belangen heeft. Dat
gegeven allatn hoeft het uiteindelijke rechtmatigheidsoordeel niet te beYnvloeden,
want niets in de belangentheorie verzet zich ertegen om de bescherming van rechten
te beperken op grond van andere normatieve overwegingen, zoals de belangen

van de tegenpartij. Kenmerkend voorde eenzijdigheidvan een rechtenbenadering
is wel dat deze andere normatieve overwegingen niet worden betrokken bij de
vaststelling van de omvang van een recht, maar pas in tweede instantie ter sprake
komen, namelijk als rechtvaardigingsgrond voor een reeds vastgestelde inbreuk

op een recht. De Interest Theory of Rights leert dat rechten alleen de belangen

16

17
18
19

Idem Bergamin 1995, p. 85-6
Meijers 1948, p. 86.
Waldron 1984, p. 10.
Zie Lyons 1969; MacCormick1977; Raz 1986.
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van rechthebbenden dienen en veronderstellen derhalve een scherp onderscheid
tussen rechten en rechtvaardigingsgronden.

De tweede kenmerkende eigenschap van een subjectiefrecht is dat de drager van
een rechtbeschikkingsmachtheeft overde bescherming van zijnbelang. De drager
van een subjectie f recht kan zelf bepalen of hij al dan niet zijn recht inroept ter
bescherming van zijnbelang. Het objectieve recht legt de bescherming van de door
subjectieve rechten beschermde belangen niet op. De bescherming van deze
belangenis afhankelijk gemaakt van de wil van derechthebbende. Dezogenaamde
wilstheorieen benadrukken dit aspect van het subjectieve recht. 20 Omdat rechten
doorgaans worden beschermd door plichten op te leggen aan anderen, impliceert
deze theorie dat een drager van een recht een zekere zeggenschap heeft over het
handelenvan anderen. Ofiemand eenbepaalddomeinmagbetreden isbijvoorbeeld
afhankelijk van de keuze van de rechthebbende op het goed.

Er wordt nogal eensbeweerd dat de doorsubjectieve rechtenbeschermde belangen
boven afweging zijn verheven.21 Strikt genomen is dat onjuist. De door rechten
beschermde belangen kunnen wel degelijk tegen andere belangen worden
afgewogen. Hetpuntis dat ineen oprechten gebaseerdebenadering die afweging
moet worden gemaakt door de belanghebbende zelf. Dat is de essentie van de
wilstheorie. Een drager van het subjectieve recht op eigendom moet bijvoorbeeld
zelf kunnen bepalen ofhij ongestoord van zijn volledige eigendom wil genieten,
of dat hij een deel daarvan opgeeft voor goede doelen. Dat de rechthebbende die
keuze wordt gelaten, impliceert dat een politieke meerderheid, een rechter of een
medeburger die afweging niet in zijn plaats moet maken. Rechten zijn in beginsel
verheven boven een dergelijkepublieke afweging van belangen. De mogelijkheid
van eenbelangenafweging doorbetrokkene zdlfdaarentegenbehoort, zoals gezegd,
juist tot de kern van de kwalificatie 'subjectief recht'.
Dat een op rechten gebaseerde benadering zich verzet tegen een publieke afweging

van belangen maakt dat een zweem van absoluutheid de retoriek van rechten
omgeeft.22 De door subjectieve rechten beschermde belangen zijn in beginsel
onttrokken aan politieke afwegingen.23 Daarom worden zij vaak gepresenteerd
als pre-politieke rechten die onaantastbaar dienen te zijn ten opzichte van de

20
21

22
23
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Austin 1885, lezing 12, p. 16; Hart 1984, p. 82.
Zie Bloembergen & Bouman 1990, nr. 33 en de daar aangehaalde literatuur.
Zie M.A. Glendon, Rights-talk. The Impovenshment ofPolitical Discourse, New York; The Free
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overheid. Paradigmatisch is de houding van de invloedrijke jurist Blackstone ten
aanzien van heteigendomsrecht. Inzijn beroemde Commentaries stelt Blackstone
met genoegen vast: ' So great is the regard of the law for private property that it
will not authorize the least violation of it; no not even for the general good ofthe
whole community'.24 Vanwege de vermeende absoluutheid van alle door rechten
beschermde belangen heeft het inroepen van een recht in een politiek debat een
sterke retorische kracht. 25

Een recht in strikte zin, ofwel een subjectief recht, moet voldoen aan beide
kenmerken van het rechtenbegrip. Van een subjectiefrecht is dus alleen sprake
wanneerde drager vanhetrechtbeschikkingsbevoegdis overde bescherming van
zijn belang. Wanneer slechts 66n van beide kenmerken zich voordoet, kan er
eventueel worden gesproken van eenrechtinruime zin, maarniet van een subjectief
recht. Zo heeft iemand niet altijd een subjectiefrecht wanneer hij aanspraak kan
maken op bescherming van zijn belang. De regels van de Wegenverkeerswet en
de bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht zijn bijvoorbeeld wel geschreven
met het oog op de bescherming van de belangen van medeburgers. Bovendien kan
iemand altijd eenrechtsvordering instellen wanneermet de naleving van deze regels
zijn belangen zijn gediend.26 Toch wordt een dergelijke juridische aanspraak niet
beschouwd als een subjectief recht, omdat de bescherming van die belangen niet
afhankelijk is van de keuze van de belanghebbende. Kortom, deze'rechten' dienen
weliswaarde belangen van de drager, maar vallen niet onder diens beschikkingsmacht en worden daarom niet gekwalificeerd als subjectieve rechten. 27 Hetbeste
voorbeeld is wellicht het strafrechtelijke verbod inzake moord en doodslag. Deze

zijn primair gericht op de bescherming van een persoonlijk belang, maar toch
impliceren zij geen subjectiefrechtop leven. De zeggenschap overdebescherming
van het leven is immers, zelfs in dit progressieve land, niet volledig overgelaten
aan betrokkene, getuige de strikte wettelijke voorwaarden die gelden voor
euthanasie.28 Omgekeerdkanerook sprake zijn van'rechten' die derechthebbende
weliswaar beschikkingsmacht geven, maar niet over de bescherming van diens
eigen belangen. Zo wordthet'recht' vaneenwettelijk vertegenwoordiger omover
iemand anders vermogen te beschikken, in het algemeen niet gekwalificeerd als
subjectie f recht.
24

W. Blackstone, Commentaries on the Laws OfEng/and, Londen: Strahan 1800, boek 1, p. 138.

25

R.A. Primus, The American Language of Rights,New York: Cambridge University Press 1999,

26

Artikel 3:296 BW.

27

Zie Meijers 1948, p. 83.
Zie art. 293 lid 2 en 294 Sr. jo. Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding,
Stb. 2002, 194 ; voor de Verenigde Staten zie de zaak Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702
(1997), waarin het hooggerechtshofverklaart dat een strafrechtelijk verbod op hulp bij zelfdoding
niet in strijd is met de constitutie van de Verenigde Staten.
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2.2

Privacy als subjectief recht

Hierboven kwam al ter sprake dat privacybescherming heeft vorm gekregen als
subjectief recht. Als zodanig geeft het klassieke recht op privacy ieder individu
de zeggenschap over de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Deze
kwalificatie van privacy als subjectiefrechtmaakt duidelijk datereen onderscheid
kan en moet worden gemaakt tussen enerzijds de waarde van privacy als zodanig
en anderzijds de waarde van de zeggenschap over de bescherming van privacy
die volgt uit de kwalificatie als subjectiefrecht.29

Uit de kwalificatie vanprivacy als subjectiefrecht volgt ten eerste dat privacy een
belang is van de rechthebbende. Voor welk belang privacyprecies staat, kan hier
voorlopig in het midden blijven. De kwalificatie van privacy als subjectief recht
maakt duidelijk dat privacy als zodanig van waarde is en dat er bij iedere inbreuk
daarop waardevolle privacy verloren gaat. Ook indien die inbreuk gerechtvaardigd
wordt door de belangen van anderen o f de instemming van betrokkene is er sprake
van een verlies.

De kwalificatie vanprivacyals subjectiefrecht brengtmet zich dat de rechthebbendede zeggenschap krijgt overdebescherming van zijn privacy. Deze vormgeving
van de bescherming van privacy geeft betrokkene de mogelijkheid om zelf een
afwegingte maken tussenprivacyen andere belangen. Die subjectieve zeggenschap
over de bescherming van privacy is een aspect dat een zelfstandige waarde heeft
en moet derhalve op zijn eigen merites worden beoordeeld. Een liberale samenle-

ving zal de zeggenschap over de bescherming van een belang als privacy in beginsel
leggen bij de betrokkene, maar die vormgeving van privacybescherming door
middel van de toekenning van subjectieve rechten is geenszins noodzakelijk.
Respect voorprivacykan ook op meerpaternalistische wijze worden afgedwongen
door regels van het objectieve recht of de moraal, ongeacht de wensen van
betrokkene. Zo toont onder meer het onderzoek van de Amerikaanse antropoloog
Murphy aan dat in verschillende samenlevingen een zekere mate van privacy werd
gewaarborgd door sociale normen van'reserve and restraint'.30 Over zaken zoals
seksualiteit of het gezinsleven dient betrokkene in die samenlevingen niet te
spreken. Buitenstaanders behoren over dergelijke priv6-aangelegenheden geen
vragen te stellen, ongeacht de wensen van betrokkene. Deze normen maakten

duidelijk dat op de intimiteiten van het priv6-leven een taboe rust. Ook in de

29
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hedendaagse Westerse samenleving zijn nog sporen van een dergelijke nietsubjectiefrechtelijke benadering vanprivacybeschermingte vinden, getuige onder

meer de felle kritiek op het televisieprogramma Big Brother. Niettemin worden
in de meeste liberale samenlevingen de regels van het objectieve recht niet gebruikt
om privacy tegen de zin van betrokkene afte dwingen. In plaats daarvan laat men
de besluitvormingoverde bescherming vanprivacy inbeginsel over aan betrokkene.
Alleen als de bescherming van privacy op die laatstgenoemde manier heeft vorm
gekregen, is er sprake van een subjectief recht op privacy.
Omdat het subjectieve recht op privacy de zeggenschap over de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer bij betrokkene legt, dienen buitenstaanders, zoals de
overheid, zich in beginsel te onthouden van ongewenste inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer. Dientengevolge krijgt de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer het min of meer absolute karakter dat eigen is aan alle subjectieve
rechten. Dat verklaart waarom het privacybelang vaak een zekere voorrang krijgt
boven andere, niet-subjectiefrechtelijk beschermde belangen.31
2.3

Kritiek venvorpen

Een aantal Nederlandse auteurs verzet zich tegen de classificatie van privacy als
subjectief recht. Deze auteurs hanteren een meer restrictief begrip van het
subjectieve recht. Hun begrip sluit niet op geld waardeerbare belangen, zoals
privacy, categorisch uit. Zo weigert Aubel het recht op bescherming van het privtleven onderte brengenbij de subjectieve rechten, omdat hetdaardoorbeschermde
32
persoonsbelang geen onderdeel vormt van het privaatrechtelijke vermogen.
Koekkoek wil alle klassieke grondrechten uitsluiten van de kwalificatie als
subjectiefrecht omdat de klassieke grondrechten'geenbetrekking hebben op buiten
de mens gelegen rechtsgoederen die eenbepaalde economische waarde hebben'.33

Mijns inziens is ergeen enkele redenomhet gebruik van de kwalificatie subjectief
rechtte beperken tot vermogensrechtelijke ofop geld waardeerbare belangen. Zoals
uit hetbovenstaande blijkt, heeftdekwalificatie van eenbelang als subjectiefrecht

namelijkeeneigenbetekenis dielosstaat van de aard vanhetbelang. Dekwalificatie
maakt duidelijk dat de rechthebbende de zeggenschap krijgt over de bescherming
van zijn belang. Het gegeven dat de meeste subjectieve rechten een vermogensbelang beschermen doet daar niets aan af. In ieder geval is het onjuist om uit het
31
32
33

A. Etzioni, The Limits of Privacy,New York: Basic Books 1999, p. 3 ('Privacy is treated in our
society as a highly privileged value').
C.P. Aubel, Penoon en pers (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1968, p. 55-62.
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Koekkoek Konijnenbelt 1982, p. 7; zie ook C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer:
Kluwer 2001, p. 365-6.
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gegeven dat vele subjectieve rechten op geld waardeerbarebelangenbeschermen,
af te leiden dat alle subjectieve rechten op geld waardeerbare belangen zouden
moeten beschermen. De al dan niet economische aard van het belang komt pas
ter sprake bij de onderverdeling van de categorie subjectieve rechten in vermogensrechten en persoonlijkheidsrechten. 34

De kwalificatie van grondrechten als subjectieve recht en is uitgebreid besproken
door Kortmann.35 Hij wijst erop dat bepaalde grondrechten, waaronder het recht
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, volgens de grondwetsgeschiedenis
ook kunnen toekomen aan ongeborenen, overledenen en groepen die volgens de
criteria van hetprivaatrecht geen rechtspersoonlijkheidhebben.36 Ofongeborenen
en overledenen aanspraak kunnen maken op grondrechten is overigens maar zeer
de vraag, want anders dan Kortmann suggereert, stelt de Memorie van Toelichting

enkel dat natuurlijke personen ongeacht hun leeftijd kunnen rekenen op bescherming, en van een natuurlijke persoon in juridische zin is alleen sprake gedurende
de levensperiode.37 De Memorie van Toelichting maakt wel duidelijk dat
rechtspersoonlijkheid geen vereiste is.38 Kortmann vraagt zich afhoe dit te rijmen
is met het subjectiefrechtelijke karakter van de grondrechten. 'Men zal toch
rechtspersoonlijkheid moeten bezitten om een subjectief recht te hebben', stelt
Kortmann.39 Het is inderdaadniet goed denkbaaromte spreken overeen subjectief
recht zonder een rechtssubject. Echter, die vaststelling impliceert niet dat
grondrechten geensubjectieve rechtenkunnen zijn. Menkande redenering namelijk
ook omdraaien. Uit het feit dat ook ongeborenen, overledenen en groepen dragers
van publiekrechtelijke subjectieve rechten zouden kunnen zijn, volgt dat zij een
zekere'rechtspersoonlijkheid' of 'rechtssubjectiviteit' bezitten. De conclusiemoet
dan zijn dat de criteria voorrechtspersoonlijkheid in constitutionele zin verschillen
van de vermogensrechtelijke criteria.

Kortmann noemt nog een aantal andere argumenten tegen de kwalificatie van
grondrechten als subjectieve rechten. Zo zou de horizontale werking van
grondrechten niet zijn te rijmen met het subjectiefrechtelijke karakter, zouden
34

35
36

Zie hieronder §4.
Kortmann 2001, p. 366 en 368-9; C.A.J.M. Kortmann, 'Zijn grondrechten subjectieve rechten?',
S.C.J.J. Kortmann e.a., Op recht, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 145-55.
Zie Kamerstukken II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 11; voor wat betreft het recht op onaantastbaarheid
van het lichaam staat wei vast dat het over het graf reikt, zie Kamerstukken II 1 979/80,16 086,

nr. 8, p. 8; Kamerstukken II 1 978/79,15 463, nr. 2, p. 5-6 (Nota inzake het grondrecht op
37

38
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grondrechten anders dan subjectieve rechten soms moeten wijken voor rechten
en belangen van anderen en zou de in de Grondwet gebruikte terminologie niet
te rijmen zijn met het subjectiefrechtelijke karakter van de grondrechten. Geen
van deze argumenten overtuigt. De stelling dat subjectieve rechten niet wijken
voor rechten ofbelangen van anderen is onhoudbaar. Het punt is dat betrokkene
in beginsel zelf die afweging moet maken, maar dat betekent niet dat subjectieve
rechten boven elke belangenafweging zijn verheven.40 Hetzelfde geldt voor de
grondrechten. Het ontgaat mij waarom aan subjectieve rechten geen horizontale
werking kan worden verleend. Kortmann stelt dat de rechter in horizontale
verhoudingen uitsluitendbelangentegen elkaarzou afwegen, zonder te verwijzen
naar subjectieve rechten. Hijzelf moet echter direct toegeven dat de Hoge Raad
nou juist uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat nota bene het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer ook in horizontale verhoudingen geldt.41 Ook in
de overige rechtspraak inzake privacy valt op dat de civiele rechter vaak spreekt
overeen privacyrecht inplaats vaneenprivacybelang.42 Bovendien ismijns inziens
de door de wetgever ofrechter gebruikte terminologie niet doorslaggevend voor
het subjectiefrechtelijke karakter van een recht. Het gaat erom of de Grondwet
een belang beschermt door betrokkene in beginsel de zeggenschap te geven over
de bescherming van datbelang. Een dergelijk subjectiefrechtkan op verschillende
manieren worden geredigeerd. De meest duidelijk vorm is een formule als 'een
ieder heeft recht op...'. Echter, als de Grondwet de overheid in beginsel verbiedt
om zonder de toestemming vanbetrokkene eenbepaaldbelang te schenden, wordt
ten opzichte van de overheid exact hetzelfde resultaat bereikt. Hooguit toont de
terminologie aan dat de Nederlandse Grondwet de bescherming van bepaalde
subjectieve rechtenniet in volle omvang waarborgt tegenalle mogelijke inbreuken
door alle mogelijke personen, maar dat is ook niet de taak van de Grondwet.

3

De kwalificatie 'recht in rent'

Het onderscheid tussen rechten in rem en rechten in personam speelt in de
rechtsfilosofie slechts een marginale rol en in de publiekrechtelijke doctrine is
het onderscheid, bij mijn weten, zel fs volkomen afwezig. In het privaatrecht vormt
de indeling daarentegen het uitgangspunt van een van de meeste basale onderscheidingen in de juridische systematiek. De kiemen van het onderscheid zijn al terug
te vinden in het Romeinse recht en tegenwoordig is de indeling nog bepalend voor

40
41

42

Zie hierboven §2.1.
Zie HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928.
Zie het overzicht van de rechtspraak in hoofdstuk 4.
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de opbouw van het Nederlandse burgerlijke recht.43 Voor wat betreft het
privaatrecht van de Verenigde Staten is het laatste in mindere mate het geval.44
Niettemin zijnookde Amerikaanse civilistenbekendmethetbegrip'recht in rem'.45
Alleen al vanwege de fundamentelebetekenis vanhet onderscheid voorhetciviele
recht, is het van belang hier stil te staan bij het gegeven dat privacy in dat
rechtsgebied van oudsher wordt beschouwd als een recht in rem. Die kwalificatie
zegt namelijk een en ander over de betekenis van het begrip 'privacy' in het civiele
recht. Daarnaast kan een analoge toepassing van de privaatrechtelijke indeling
op het publieke recht en op de rechtstheorie ook een en ander verhelderen over
de aard en waarde van privacy op die terreinen.
3.1

De betekenis van de kwalificatie

'recht in Tem'

De RomeinGaiusheeft zondertwijfel hetmeest invloedrijke leerboek op het gebied
van het privaatrecht op zijn naam staan. Zijn commentaren waren 350 jaar na
publicatie nog dermate toonaangevend dat keizer Justinianus ze als onderdeel van
de Institutiones liet codificeren. In die vorm bleven ze nog tot ver in de twintigste
eeuw verplichte kost voor rechtenstudenten in Nederland.46 Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de ideeen van Gaius van grote invloed zijn geweest op de

ontwikkeling van het privaatrecht.
E6n van de belangrijkste bijdragen van Gaius aan de rechtsgeschiedenis is zijn
wijze van systematisering van het privaatrecht, die bekend is geworden als het
Institutensysteem.47 Voor het onderwerp van deze paragraafis met name het vierde
boek van de Instituten van belang waarin Gaius de actiones, o fwel rechtsvorderingen, indeelt in enerzijds acno,les in rein en anderzijds actiones inpersonam. Over
het verschil tussen deze rechtsvorderingen zegt Gaius het volgende:
Een actio in personam is die, waarmee wij ageren tegen iemand die uit contract
of uit delict jegens ons gebonden is, dat wil zeggen wanneer wij [...] stellen dat

43

44
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41
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de tegenpartij iets moet geven, doen o fpresteren. Er is sprake van een actio in rem,
48
wanneer wij van een lichamelijk goed [...] stellen dat het het onze is.

Het is dit onderscheid dat eeuwen later door de Europese rechtswetenschap is
vertaald in het onderscheid tussen twee categorieen van rechten: rechten in rem
en rechten in personam. Dat laatste onderscheid heeft op zijn beurt weer ten
grondslag gelegen aan een onderscheid dat de hele moderne privaatrechtelijke
doctrine doortrekt.49 De rechten worden aangeduid met verschillende benamingen
zoals absolute versus relatieve rechten, zakelijke versus persoonlijke rechten, en
algemene versus specifieke rechten.50 Omdat elk van deze alternatieve benamingen
verwarring kan wekken, blijf ik hieronder de Latijnse termen 'in rem' en ' in

personam' gebruiken.
Over het onderscheid tussen een recht in rem en een recht in personam is veel
nagedacht en geschreven: ' Uit die wetenschappelijke inspanningen is het inzicht
geboren dat niet alle rechten zich makkelijk in het systeem van Gaius laten passen
en dat het lastig is om de exacte betekenis van het onderscheid te vatten.52 Hoewel
de grenzen van de begrippen niet altijd scherp te trekken zijn, verschillende rechten
in rem en inpersonam op twee punten duidelijk van elkaar.53 Ten eerste bekrachtigt
een recht in rem een betrekking tussen een persoon en een goed, in plaats van een
betrekking tussen personen onderling zoals de rechten in personam doen.54 Ten

48
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Gaius 4,6, pr.-2 ('In personam actio est, qua agimus cum aliquo qui nobis vel ex contractu vel
ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestere oportere. In rem actio est, cum
[...] corporalem rem intendimus nostram esse [...]'); vertaling Feenstra 1994, p. 11
Zie voorhetNederlandserechtondermeer Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22-23; Hijma&01thof
1990, nr. 16 en 408; Pitio 1990, p. 139; Snijders & Rank-Berenschot 1996, p. 1-5; zie voor het
Amerikaanse recht onder meer Austin 1920, p. 176 e.v.; W.N. Hohfeld, 'Fundamental Legal
Conceptions', Yale Law Journal 1917, p. 710 e.v.; Pound 1959, §119.
Voorde benaming'absoluut-relatief zie bijvoorbeeld Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22-3; voor
de benaming 'zakelijk-persoonlijk' zij bijvoorbeeld Feenstra 1994, nr. 23; voor de benaming
'algemeen-specifiek' zie bijvoorbeeld Hart 1984, p 87-8.
Zie voor een overzicht 1. Kisch, Beschouwingen over de onderscheiding tusschen zakelijke en
persoon4/ke rechten (diss. Universiteit van Amsterdam), Alphen aan de Rijn: Samson 1932; Hohfeld
1917.
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53

Een recht uit het Nederlands burgerlijk recht dat moeilijk past onder de indeling van Gaius is het
huurrecht, een recht in personam met zakelijke trekjes. Een voorbeeld uit het Amerikaanse recht
is de figuur van de trust.
Dit is de algemeen heersende leer, zie Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22-23; C. Asser & P.

Scholten, Handleiding lot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht. Algemeen Decl,
Zwolle: Tjeenk Willink 1934, p. 17; Hijma & Olthof 1990, nr. 4 en 103 ; Austin 1920, p. 176; Pound
1959, p. 84-90; G. Whitecross Paton, A TextbookofJurisprudence, Oxford: Clarendon Press 1972,
298-302.
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Zieondermeer: Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22 ('Een absoluutrecht verschaftdegerechtigde
rechtstreekse bevoegdheden met betrekking tot het object van zijn recht'); Hijma & Olthof 1990,
nr. 103 ('Goederenrechtelijke rechten schetsen de verhouding van mens tot goed [...] Persoonlijke
rechten zien op de verhouding van mens totmens'); Whitecross Paton 1972, §65.3 (All rights concern
two persons, a res, and an act or forbearance. In a right in rem the relation to the res seems more
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tweede staan tegenover een recht in rem algemeen geldige plichten in plaats van
55
plichten van een specifiek persoon zoals bij de rechten in personam.

Een recht in personam bekrachtigt een rechtsbetrekking tussen twee of meer
personen. Het regelt de juridische verhouding tussen deze personen en geeft aan
op welke prestatie van de ene partij een andere partij aanspraak kan maken. Het
uit een koopovereenkomst voortvloeiende recht van de verkoper op betaling van
dekoopprijsbijvoorbeeldbekrachtigt de verbintenis vandekopermet de verkoper.
Een recht in rem ziet daarentegen niet op de verbintenis van personen. Een recht
in rem bekrachtigt een rechtsbetrekking tussen een persoon en een goed. De
rechthebbende kan krachtens zijn recht in rem aanspraak maken op het genot van,
en de heerschappij over zijn goed. Uit die aanspraak volgt logischerwijs dat
buitenstaanders de gerechtigde niet mogen storen in zijn dominium over het goed,
maardie prestatie van de buitenstaanders is niet het object vanhet recht. Een recht
56
in rem creeert dan ook geen verbintenis tussen de gerechtigde enbuitenstaanders.
Omdat een recht in rein uitsluitend de betrekking tussen een persoon en een goed
bekrachtigt, is het object van een recht in rem te bepalen zonder verwijzing naar
de prestaties van anderen. Concretisering van een recht op een goed kan geschieden
door een enkele opsomming van de goederen waarop iemand recht heeft. Met
andere woorden, de regels van het objectieve recht moeten uitmaken welke
goederen tot het vermogen van de gerechtigde behoren of anderszins proprium
(eigen) aan de persoon zijn. In het klassieke Romeinse recht hadden de actiones

iii rein bijvoorbeeld betrekking op concrete tastbare zaken, zoals land, vee en
slaven. In de loop van de rechtsgeschiedenis is het bereik van de rechten in rein
aanzienlijk uitgebreid.57 Tegenwoordig omvat de categorie rechten in rem niet
alleen eigendom van, ofbeperkte rechten op tastbare zaken, maar ook de rechten
op de'onstoffelijke voortbrengselen van de geest' zoals het auteursrecht en, buiten
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56
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prominent; whereas in rights inpersonam attention is attracted to the particular relationsship between
definite parties').
Zieondermeer: Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22 ('Iedere derde is verplicht deze machtsverhouding [tot het object van een absoluut recht] te respecteren [...] Het relatieve recht legt slechts een

verplichting op aan een bepaaid persoon'); Hijma & Olthof 1990, nr. 103 ('Goederenrechtelijke
rechten kenmerken zich door hun absolute karakter (werking jegens een ieder) [...] Persoonlijke
rechten worden gekenmerkt door hun relatieve karakter (werking jegens een bepaalde persoon');
Hohfeld 1917 (A right in rem is a right availing against an indefinite class of people [...] A right
in personam is a right availing against a single person (or single group of persons)'); Pound 1959,
§119 (Rights in rem areassertableagainsteveryone(againstthe whole world as the phrase is). Rights
in personam are asserable against some particular person or persons only').
Een verbintenis tot schadevergoeding ontstaat pas nadat er inbreuk is gemaakt op het recht.
Zie voor een beeldend overzicht van de groei van de categorie van goederen die het recht beschermt
Warren & Brandeis 1890.
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het vermogensrecht, de persoonlijkheidsrechten.58 Het'goed' waarop deze laatste

groep van rechten in rein betrekking heeft is een aspect van de persoonlijkheid,
zoals de lichamelijke integriteit, de eer en goede naam of de persoonlijke
levenssfeer.59 Aandeze verschillende soorten rechten in rem is gemeenschappelijk
dat zij de betrekking tussen de persoon en bepaalde goederen bekrachtigen en
zodoende juridisch bevestigen dat deze goederen 'eigen' zijn aan de persoon.
Iedere buitenstaander is in beginsel verplicht de op een recht in rem gebaseerde
betrekking tussen persoon en goed te respecteren, net als overigens alle niet

verbonden derden verplicht zijn de op een recht inpersonam gebaseerde verbintenis
van twee contractspartijen te respecteren. In beide gevallen kan via de actie uit
onrechtmatige daad tegen de inbreuk op het recht worden opgekomen.60 Uit zowel
rechten in rem als inpersonam volgen dus plichten die voor iedere buitenstaander
gelijkelijk gelden. In dat opzicht zijn het allebei rechten'gegen die ganze Welt'.61
Het bijzondere aan een recht inpersonam is dat naast de algemeen geldige plicht

om de rechtsbetrekking te respecteren altijd een speciale plicht voor een specifiek
persoon staat, namelijk de plicht van de tegenpartij om iets te presteren. Tegenover
het recht inpersonam vaneen verkoperstaatbijvoorbeeld deplicht van eenbepaald
persoon omte betalen voorde koopwaar. Die plicht geldtuitsluitend voordekoper.
Derden zijn, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet gehouden om de koopsom
te betalen. Daarom wordt een recht in personam ook wel een specifiek recht
genoemd. De volledige Latijnse benaming van een recht inpersonam, is dan ook
'ius in personam certam sive determinatam'.62 Deze specifiteit van de tegenpartij
pleegt men dan te contrasteren met de onbepaaldheid van de tegenpartij van een
recht in rem, dat, zoals gezegd, gelijkelijk tegenover iedereen inroepbaar is. Daarom
wordt het onderscheid tussen de rechten iii rem en de rechten in personam ook
wel voorgesteld als een onderscheid tussen rechten waarmee algemene plichten
corresponderen versus rechten waarmee specifieke plichten corresponderen.
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59
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Asser-Mijnsen-De Haan 1992; nr. 22; Austin 1920, p. 189; Whitecross Paton 1951, p. 300; J.H.
Spoor& D.W.F. Verkade,Auteursrecht. Auteursrecht ennaburige rechten, Deventer: Kluwer 1993,
nr. 204.
Dit begrip goed is derhalve ruimer dan de vermogensrechtelijke definitie van de term 'goed' in
artikel 3:1 BW ('Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten').
Zie Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22; het Anglo-Amerikaans recht kent een tort inzake
'inducementofbreachofcontract',zie W.J. Zwalve, C.Ae. Uniken Venema's Common Law & Civil
Law. hileiding lot het Anglo-Amen'kaanse vermogensrecht, Deventer: Tjeenk Willink 2000, p
406.
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De uitdrukking is oorspronkelijk afkomstig van de Duitse jurist Hugo, geciteerd in Pound 1959,
p. 85.
Zie Austin 1920, p 176.
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3.2

Privacy als een recht in rem

De grondleggers van het recht op privacy, Warren en Brandeis, brachtenhun creatie
expliciet onderbij de rechten in rem.63 Inhun fameuze artikel maakten zij duidelijk
dat het recht op privacy dat zij voorstonden, geenrecht inpersonam maar een'right

against the world' moest zijn. Een privacyrecht inpersonam zou niet inroepbaar
zijn bij inbreuken door personen met wie betrokkene geen contractuele relatie of
speciale vertrouwensband heeft. Het gros van de schendingen van privacy is nu
juist van die aard. De classificatie van Warren en Brandeis is inde Verenigde Staten
nooit ter discussie gesteld. Ook in het Nederlandse recht kan het klassieke recht
opprivacy wordenbeschouwdals eenrecht inrem. Ineen aantal standaardwerken
op het gebied van hetNederlands privaatrecht worden depersoonlijkheidsrechten
namelijk ingedeeld bij de rechten in rem en het recht op privacy is, zoals in
paragraaf4 zal worden betoogd, een persoonlijkheidsrecht.64 Bovendien komt de
classificatie vanprivacy als recht in rem veelvuldig op impliciete wijze naar voren,
namelijk telkens wanneer de persoonlijke levenssfeer wordt voorgesteld als een
65
te beschermen rechtsgoed.

Karakteristiek voor de rechten in rem is, zoals gezegd, dat zij niet een verbintenis
tussen personen scheppen, maar een rechtsbetrekking tussen een persoon en een
goedbekrachtigen. Het object van de rechten in rem is dus in beginsel definieerbaar
zonder verwijzing naar de prestaties van andere personen. Dit geldt ook voor de
subcategorie persoonlijkheidsrechten. Dezerechtenbekrachtigen de rechtsbetrekking tussen een rechtssubject en een aantal beschermwaardige aspecten van diens
persoonlijkheid, zonder direct verbintenissen te scheppen met derden. In
overeenstemming daarmee richt dejuridische benadering van privacy zich primair
66

op de afbakening vanhetbeschermde goed, te weten depersoonlijke levenssfeer.
Deze sfeer omvat die onderdelen van het menselijke leven die 'eigen' aan de

persoon, ofwel persoonlijk zijn.

De classificatie van privacy als recht in rem maakt duidelijk dat vele populaire
67
definities van privacy misleidend, of ten minste onvolledig zijn. Vele auteurs
omschrijven privacy in termen van de prestaties van anderen. Zo zou privacy gelijk
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Warren & Brandeis 1890, p. 213; zie ook hoofdstuk 7 §1.3.
Asser-Mijnsen-De Haan 1992, nr. 22 ('De belangrijkste categorie van absolute rechten is die van
de rechten op goederen [...] Hiernaast zijn crechter ook andere, zoals de rechten op de voortbrengselen van de geest en buiten het vermogensrecht, de persoonlijkheidsrechten')
Zie onder meer F . de Gmaf, Rechtsbescherming van persoonlijkheid, privileven, persoonsgegevens
(diss. Utrecht), Alphen aan de Rijn: Samson 1977, p. 88.
Zie hoofdstuk 9 §2.
Zie hoofdstuk 9 §1.3.

De classificatie van privacy

kunnen worden gesteld aan de afwezigheid van het toezicht, oordeel of de
inmenging van anderen.68 Dergelijke negatieve definities missen de kern van privacy
omdat zij het object van het recht op privacy niet noemen. Hetobject van het recht
op privacy is niet de prestatie van anderen, zoals 'het met rust laten'. Het object
van het recht op privacy is de persoonlijke levenssfeer. De waarde van privacy
bestaat uit het genot van die persoonlijke levenssfeer. Het toezicht, oordeel ofde
inmenging van anderen kan het genot van die persoonlijke levenssfeer verstoren
en is daarom in beginsel onrechtmatig, maar de afwezigheid van anderen is niet
als zodanig van waarde.

Het tweede kenmerk van een recht in rem, de algemeenheid van de plichten die
er tegenover staan, is ook van toepassing op het recht op privacy. In beginsel heeft
iedereen zich gelijkelijk te onthouden van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer.
Met andere woorden, in beginsel heeft hetrecht op privacy in iedere relatie dezelfde
betekenis. Wanneer bijvoorbeeld de woonruimte van krakers is erkend als een
onderdeel vanhunpersoonlijke levenssfeer, impliceert dit dat in beginsel niemand,
inclusief de eigenaar van het pand, de woonruimte mag betreden.69 Ook binnen
een arbeidsrelatie geldt het recht op privacy onverkort. Derhalve hoeft een
werknemer in beginsel niet te tolereren dat de werkgever zich bemoeit met zijn
persoonlijke levenssfeer.70 Dit alles laat onverlet dat in verschillende relaties
verschillende rechtvaardigingsgronden bestaan voor een inbreuk op privacy. Als
gevolg daarvan is een inbreuk op privacy in het ene geval wel en in het andere
geval niet legitiem. Echter, ofhet recht nou wordt ingeroepen tegen een werkgever,
een politieagent of een journalist, het recht op privacy als zodanig heeft dezelfde
betekenis. De vaak verkondigde visie dat de betekenis van het recht op privacy
contextueel bepaald zou zijn en per relatie verschilt," berust dus op een misverstand. Niet het recht op privacy als zodanig, maar de rechtvaardigingsgronden voor
een inbreuk op privacy, verschillen per context en relatie.

68
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70
71

Zie onder meer R. Gavison, 'Privacy and the limits of law', Yale Law Journal 1980, p. 428; F. D.
Schoeman, 'Philosophical Dimensions ofthe Literature', in: F.D. Schoeman (red), Philosophical
Dimensions of Privacy: an Anthology, Cambridge: Cambridge University Press 1984, p. 1-33.
Zie over de rechten van krakers uitgebreider A.Q.C. Tak, Het huisrecht (diss. Utrecht), Hoenderloo:
Hoenderloo's Uitgeverij en Drukkerij 1973, p. 40.
Zie over het recht op privacy in arbeidsverhoudingen uitgebreider hoofdstuk 4 §2.5.
Zie onder meer Gutwirth 1999, p. 40-3 ; J.L. Johnson, 'Privacy and the Judgments of Others', The
Journal of Value inquiry 1989-23, p. 157 ('What is considered private [...] varies from context
to context').
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4

De kwalificatie *persoonlijkheidsrecht'

'Every man has a property in his own person', stelt Locke in zijn Second Treatise
on Civil Government.72 Een inbreuk op de persoonbegrijpt Locke dan ook als een
schending van 'self-ownership', dat wil zeggen als een schending van een
eigendomsrecht. 130 Jaar later beweert Hegel het omgekeerde. Hegel stelt juist
dat eigendom een aspect is van de persoonlijkheid, om precies te zijn van
persoonlijke vrijheid.73 Een inbreuk op het eigendomsrecht ziet Hegel dus als een
inbreuk op de persoon. Zowel het denken van Locke als de werken van Hegel
hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het positieve recht. In
navolging vanLocke heefthet Amerikaanse recht lange tijd een speciale voorliefde
gehad voor het eigendomsrecht.74 Vele rechten die in feite de persoon in
bescherming namen, werden geconceptualiseerd als eigendom.75 Het Duitse recht
heeft van Hegel de centrale rol van persoonlijkheid overgenomen. Zowel in de
Duitse Grondwet als in het Duitse privaatrecht spelen de persoonlijkheidsrechten
een relatie f grote rol.76 Het leerstuk van de persoonlijkheidsrechten is dan ook in
Duitsland tot bloei gekomen, maar heeft in de rechtsgeschiedenis van de Verenigde
77
Staten slechts een marginale plaats.

Het feit dat filosofen en juristen de eigendomsrechten weten

te

vertalen in

persoonlijkheidsrechten, en vice versa, wijst erop dat het eigendomsrecht en het
persoonlijkheidsrecht analytisch verwant zijn. Die verwantschap kwam hierboven
ook al naar voren toen bleek dat beide rechten kunnen worden gezien als een recht
in rein. Niettemin bestaan er belangrijke verschillen tussen de eigendomsrechten
en persoonlijkheidsrechten zo zal hieronder blijken. De classificatie van privacy
als persoonlijkheidsrecht zegt daarom een en ander over de betekenis van privacy.

72
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J Locke, 'An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government', in: 77,e
Second Treatise on Civil Government, Buffalo, N.Y.: Prometheus Books 1986 (1690), §26.
G W.F. Hegel, Grundhnien derPhi/osophie des Rechts, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996 (1821),
§41 e.v.
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Zie onder meer de bespreking van de plaats van het recht op eigendom in M.J. Horwitz, The
Transformation of American Law. 1870-196. The Crisis of Legal Orthodoxy,New York: Oxford
University Press 1992; zie ook hoofdstuk 6 §4.1.
Het recht op privacy is daarvan een goed voorbeeld. zie de bespreking van de bescherming van.
privacy in het Amerikaanse recht in de hoofdstukken 6 en 7.
Zie de artikelen 1 en 2 GG en § 823 Abs. 1 BGB.
Over de plaats van het persoonlijkheidsrecht in Duitsland zie onder meer Hubman 1967; Over de
plaats van het persoonlijkheidsrecht in de Verenigde Staten zie onder meer Damich 1988, p. 1;
Post 1991, p. 647-680.
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4.1

De betekenis van de kwalificatie 'persoonlijkheidsrecht'

Het eigendomsrecht en het persoonlijkheidsrecht verschillen op twee punten van
elkaar. Ten eerste wordtde persoonlijkheid geacht onvervreemdbaarte zijn,

terwijl

de vervreemdbaarheid van eigendom doorgaans juist als een wezenlijk kenmerk
van eigendom wordt beschouwd. Ten tweede wordt de persoonlijkheid geacht niet
te zijn toegekend met het oog op 'stoffelijk voordeel', terwijl euro's en dollars
de meest gehanteerde standaard zijn om de waarde van eigendom uit te drukken.
Deze kenmerken wijzen erop dat persoonlijkheid, anders dan eigendom, niet
behoort tot het op de markt verhandelbare vermogen van de persoon. In de
juridische doctrine worden de persoonlijkheidsrechten daarom ook wel aangeduid
als de niet-vermogensrechtelijke rechten, ofwel 'les droits extra-partimoniaux'.

'Algemene, aan alle persoonlijkheidsrechten gemeenschappelijke regels zijn er
niet, behalve dan de regel, dat de persoonlijkheidsrechten onvervreemdbaar zijn'
stelt Meijers in zijnklgemenebegrippen van hetburgerllkrecht. 78 Onvervreemdbaarheid is zonder meer het meest in het oog springende kenmerk van de
persoonlijkheidsrechten.79 Vervreemding van een goed ziet op het doorsnijden
van de rechtsbetrekking tussen een persoon en zijn goed. Na vervreemding is het
goednietmeer'eigen' aan depersoon. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten kunnen in het algemeen worden vervreemd door overdracht van de zaak
ofhet recht aan iemand anders of door er afstand van te doen.80 Persoonlijkheid,
daarentegen, is onvervreemdbaar. Iemand kan geen afstand doen van aspecten
van zijn persoonlijkheid die worden geacht inherent aan de persoon te zijn, laat
staan dat een persoon een onderdeel van zijn persoonlijkheid aan iemand anders
zou kunnen overdragen. Lichamelijke integriteit, bijvoorbeeld, wordt gezien als
intrinsiek kenmerk van de persoon, dat mede bepaalt wat een persoon is. Daarom
kan iemand zijn lichamelijke integriteitniet aan een anderoverdragen en erevenmin
afstand van doen. Met andere woorden, de rechtsbetrekking tussen de persoon
en zijn persoonlijkheid kan niet worden doorgesneden. Inhetrechtblijktdit onder
meer uit het feit dat in beginsel alleen de persoon zelf een beroep kan doen op
zijn persoonlijkheidsrecht en dat, bij gevolg, het persoonlijkheidsrecht bij het
overlijden van betrokkene niet overerft. Zo vervalt het persoonlijkheidsrecht van
een auteur in principe bij de dood van de auteur. 81

78
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80
81

Meijers 1948, p. 267.
Zie Spoor & Verkade 1993, nr. 204.
Zie artikel 3:83 jo. 98 BW
Op grond van art. 25 Aw. kan de maker

bij

testament of codicil wei iemand aanwijzen die na zijn

dood voor hem over deze rechten waakt. Indien de auteur geen gebruik heeft gemaakt van die
mogelijkheid, gaat het recht niet over aan de nabestaanden. Zie Spoor & Verkade 1993, nr. 209.

27

Hoofdstuk 2

Vervreemding van een goed moet worden onderscheiden van de uitoefening van
beschikkingsmacht over een goed. Er zijn namelijk verscheidene manieren om
over een goed te beschikken zonder het te vervreemden. Zo kan een eigenaar zijn
goederen aan anderen uitlenen, verhuren en verleasen zonder zijn eigendom te
vervreemden. De tegenpartij waaraan het goed ter beschikking wordt gesteld,

verwerft dan geen recht in rein, maar slechts een vergunning om iemand anders
eigendomte gebruiken (i.e. een recht inpersonam). In dergelijke gevallen beschikt
de eigenaar dus over zijn goed met behoud van zijn recht op het goed. lets
soortgelijks geldt voordepersoonlijkheidsrechten. Depersoonkanzijnpersoonlijkheid weliswaar niet overdragen aan een ander, hij kan in het algemeen wel over
zijn persoonlijkheid beschikken. Dat blijkt onder meer uit de kwalificatie van een
aantal persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op privacy, als subjectief
recht.82 Die kwalificatie impliceert immers dat het de rechthebbende de zeggenschap
heeft over de bescherming van eenaspect van zijnpersoonlijkheid. Zo kan iemand
aan een ander op grond van artike125 lid 3 Auteurswet toestemming verlenen om
inbreuk te maken op sommige van zijn persoonlijkheidsrechten. Echter, anders
dan de wettelijke term 'afstand' doet vermoeden, is er in dat geval geen sprake
van een vervreemding van het persoonlijkheidsrecht. De toestemming van
betrokkene om inbreuk te maken op een persoonlijkheidsrecht schept voor de
tegenpartij in het algemeen slechts een recht inpersonam.83 Eenen anderbetekent
dat de tegenpartij zijn recht niet kan inroepen tegen derden die het persoonlijkhei(isrecht schenden. Daarom konbijvoorbeeldde uitgeverij Verkerke zichniet verzetten
tegen de ongeautoriseerde verkoop van posters van Madonna, Michael Jackson
en Tina Turner, hoewel de uitgeverij een exclusief verkooprecht had bedongen.
Op grond van het portretrecht kunnen uitsluitend de artiesten zelf zich beroepen
84
op het persoonlijkheidsrecht ten aanzien van hun beeltenis.
Een volgend bepalend kenmerk van de persoonlijkheidsrechten is dat het goed
waarop zij betrekking hebben, niet op geld waardeerbaar is, althans dat de
persoonlijkheidsrechten niet aan de rechthebbende zijn toegekend met het oog

op stoffelijk voordeel. De reden voor erkenning van een persoonlijkheidsrecht
is niet van economische aard. De waarde van het menselijk leven, lichamelijke
integriteit, persoonlijke vrijheid, et cetera, is danooknietofmoeilijk uit te drukken
inmunteenheden. De waarde vande doordepersoonlijkheidsrechtenbeschermde
goederenhoudt verband met de'onbetaalbare' menselijke waardigheid. Een inbreuk
op een persoonlijkheidsrecht wordt dan ook doorgaans gezien als een inbreuk op
82
83

84

Zie hierboven §2.1.
Zie Spoor & Verkade 1993, nr. 206.
Hof's-Hertogenbosch 18 september 1990, NJ 1991, 281. zie ook HR 24 februari 1989, NJ 1989,
701; voor een vergelijkbare Amerikaanse zaak zie Hanna Mfg. Co. v. Hillerich & Bradsby Co.,

78 F.2d 763 (5th Cir. Ga. 1935).
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de menselijke waardigheid, die moeilijk op geld waardeerbaar is. De schade die
een inbreuk op de persoon met zich brengt is immaterieel van aard, hetgeen de

vaststelling van de hoogte van een schadevergoeding lastig maakt.85 Het
ongeschonden bezit van deze aspecten van de persoonlijkheid is namelijk geen
onderdeel vande welvaart van de persoon, maar vandiens welzijnendeze waarden
zijn min of meer incommensurabel. Om die reden is het ook extra kwalijk als een
persoon wordt gedwongen om een deel van zijn persoonlijkheid op te geven voor
geld. Mede daarom krijgen in Nederland donoren geen geld voor hun bloed of
organen. De persoonlijkheid ofwel menselijke waardigheid dient niet te worden
vercommercialiseerd. Omdat de persoonlijkheidsrechten niet overdraagbaar zijn
en er ook niet toe strekken om de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen,
onderscheidt het Nederlandse privaatrecht deze rechten expliciet van de vermogensrechten.86 Dit heeft weer tot gevolg dat persoonlijkheidsrechten niet vatbaar zijn

voor beslag.
De relatie tussen de persoonlijkheidsrechten en menselijke waardigheid verklaart
tevens waarom de bescherming van persoonlijkheidsrechten van rechtspersonen
discutabel is. InhetNederlandse auteursrecht bestaat bijvoorbeeld discussie over
de vraag of een rechtspersoon op grond van de artikelen 7 en 8 Auteurswet de
persoonlijkheidsrechten van de werkelijke auteur zou kunnen inroepen. Een
rechtspersoon is weliswaar een beschikkingsbekwaam rechtssubject, maar een
vennootschap, stichting of vereniging is geen mens en bezit dus geen menselijke
waardigheid. Niettemin kunnenook rechtspersonenbelangen hebben die niet direct
op geld waardeerbaarzijn. Voorzoverdedoorpersoonlijkheidsrechtenbeschermde
belangen samenhangen met menselijke waardigheid, kunnenrechtspersonen daarop
geen aanspraak maken.
4.2

Privacy als persoonlijkheidsrecht

In 1965 constateerde De Brauw dat iedere aanwijzing dat er iets als persoonlijkheidsrechtenbestaat, ontbreekt in hetNederlandsepositieve recht. De Brauw weet
dat gebrek aan aandacht voor de niet-materiele rechten aan de 'economische
preoccupatie' van de Nederlandse jurist.87 Het is de vraag of de interesses van de
85
86

87

Zie artikel 6:106 BW; S.D. Lindenberg, 'De positie en handhaving van persoonlijkheidsrechten
in het Nederlandse privaatrecht', Toidschr(R voor Privaatrecht 1999, p 1665-1702.
Zie de definitie van vermogensrechten in artikel 3:6 BW: 'Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij
tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk
voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld
stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten'.
P.J.W. de Brauw, 'Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu tegen
het doen, het gebruiken en het openbaar maken van waarnemingen, diens persoonlijke levenssfeer
betreffend€?',in: Handelingen 1965 der Nederiandse Juristen-Vereniging, deel 2,Zwolle:W.E.J .
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Nederlandsejuristmindermaterialistisch zijn dan De Brauw veronderstelde, maar
feit is dat zijn constatering met betrekking tot de persoonlijkheidsrechten onjuist
is. Voor 1965 hadden al vele schrijvers gesproken over depersoonlijkheidsrechten,
warener verschillende rechterlijke uitspraken op dat gebied en was een onderdeel
van het persoonlijkheidsrecht zelfs gecodificeerd in de Auteurswet van 1912.88
Na het verschijnen van het preadvies van De Brauw is de aandacht voor de
persoonlijkheidsrechtenalleenmaartoegenomen.89 Bovendienheeft de Hoge Raad
in twee recente arresten het bestaan van een algemeen persoonlijkheidsrecht

uitdrukkelijk erkend:0 Derhalve bevat tegenwoordig vrijwel ieder handboek op
het gebied van het Nederlandse privaatrecht een verwijzing naar de persoonlijkheidsrechten.w Hetklassieke recht op privacy komt in de meeste van deze boeken
voor in het rijtje van persoonlijkheidsrechten.

Hierboven kwam al ter sprake dat het Amerikaanse recht van oudshermeergericht
is geweest op het eigendomsrecht dan op het persoonlijkheidsrecht. Het bestaan
van de categorie persoonlijkheidsrechten in het Amerikaanse recht moet dan ook
worden betwijfeld. Toch betoogden Warren en Brandeis, in navolging van de
autoriteit Cooley, al expliciet dathet algemene beginsel waarop hetrecht op privacy
in hun ogen kan worden gefundeerd 'is in reality not the principle of private
property, but that ofan inviolate personality'.92 De grondleggers van het recht op

privacydeeldenprivacydus uitdrukkelijkinbij de aanpersoonlijkheid gerelateerde
rechten. Na Warren en Brandeis zijn er nog verschillende pogingen ondernomen
om de bescherming van de persoonlijkheid een plaats te geven in het Amerikaanse
recht. Daarbij valt op dat men juist de rechtspraak inzake het recht op privacy
aanhaalt als argument voor de erkenning van persoonlijkheidsrechten in plaats
van andersom.93 Dus zelfs al zouden de pogingen om in de Verenigde Staten een
algemeen persoonlijkheidsrecht te vestigen hebben gefaald, dan kan nog worden
volgehouden dat het recht op privacy ook in het Amerikaanse recht wordt
beschouwd als een persoonlijkheidsrecht.

89
90

Tjeenk-Willink 1965, p. 6-7.
Zie het overzicht in Lindenberg 1999.
Zie onder meer De Graaf 1977; Lindenberg 1999.
HR 15 april 1994, NJ 1994, 608 (Valkenhorst); HR 6 januari 1995, NJ 1995,422 (Parool/Van
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Gasteren).
Zie onder meer Asser-Hartkamp III, nr. 35; Onrechtmatige daad, nrs.
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92
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30

32,34,37; Franken 1999,

p. 255; Hijma & Olthof 1990, nr. 408; Pitlo 1990, p. 137.
Warren & Brandeis 1890, p. 195; zie ook T.M. Cooley, The Elements Of Ton, Chicago: Callagan
& Co. 1895, p. 29.
Zie Damich 1988; Post 1991 ; L. H. Tribe, Constitutional Law,New York: The Foundation Press
1988, hoofdstuk 15; zie ook de formulering van het recht op privacy in artikel 11 lid 1 van de
American Convention on Human Rights:
1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.
2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family,
his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.
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Heteerste onderscheidende kenmerk vanpersoonlijkheidsrechten is datde goederen
die door persoonlijkheidsrechten worden beschermd onvervreemdbaar zijn. Dit

kenmerk is ook van toepassing op privacy. Het is welhaast ondenkbaar dat iemand
zijn persoonlijke levenssfeer aan een ander overdraagt. Ook in het recht is dit een
uitgemaakte zaak. In het Nederlandse recht is het onmogelijk dat iemand anders
dan de persoon waarop inbreuk wordt gemaakt, een beroep doet op het recht op
94
privacy. Om die reden valt het recht op privacy ook niet in de nalatenschap.
Hetzelfde geldt inhet Amerikaanse recht. 'It is wellsettledthatthe rightofprivacy
is purely a personal one; it cannot be asserted by anyone other than the person
whose privacy has been invaded, that is, plaintiff must plead and prove that his
privacyhasbeen invaded'.95 Ook staat vast datnaar Amerikaans rechteenaanspraak
op privacybescherming alleen toekomt aan een levende persoon.96 Het recht op

privacy overleeft de dood van de persoon niet, althans gaat niet over op de
erfgenamen.

Ook het tweede kenmerk van de persoonlijkheidsrechten is van toepassing op het
rechtopprivacy. Privacybescherming is ernietombetrokkene stoffelijk voordeel
te verschaffen, maar dient niet-economische waarden. Dit aspect van het recht
op privacy komt bijvoorbeeld zeer goed naar voren in de kritiek op Posners
rechtseconomische analyse van het recht op privacy. 7 In reactie op diens poging
om de juridische bescherming van privacy te evalueren met behulp van 'the
economics ofinformation', heeft een aantal schrijvers betoogddateenrechtsgoed
als privacy zich niet goedleent vooreendergelijke analyse. De waarde vanprivacy
is namelijk verbonden met niet op geld waardeerbare belangen zoals menselijke
waardigheid. 'Privacy is dear at any price', aldus onder meer Bloustein:8 Deze
kritiek geeft goed aan dat de waarde van privacy van een andere orde is dan de
marktwaarde van informatie over de persoonlijke levenssfeer. Sommige auteurs
hebben hier tegenin gebracht dat privacy in de loop der tijd vercommercialiseerd
zou zijn. Zo betoogt Gutwirth dat de praktijk zou aantonen dat alles wat tot de

94

Dit laat overigens onverlet dat
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gerespecteerd dient te worden, zie Rb. 's-Gravenhage 29 juni 2001, KG 2001,489 (DNA-onderzoek
op stoffelijk overschot maakt in beginsel inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de overledene).
Lugosi v. Universal Pictures, 25 Cal. 3d 821 (1979);zie ook Post 1991,p. 663 ('Personal tortactions
for privacy cannot ordinarily be sold, assigned, or otherwise transferred to others').
Zie American Law Institute, Restatentent ofthe Law, Second, Tons, St. Paul, MN.: American Law

96

97

98

de privacy van een overledene in beginsel ook na diens dood

Institute Publishers 1965, §6521.
R.A. Posner, 'The Right of Privacy; Georgia Law Review 1978, p. 393-422; R.A. Posner, 'An
Economic Theory of Privacy', in: F.D. Schoeman (red), Philosophical Dimensions of Privacy
an Antho/ogy, Cambridge: Cambridge UniversityPress 1984, p. 333-345; zie overde rechtseconomische analyse van het recht op privacy ook hoofdstuk 9 § 3.2.
E.J. Bloustein, 'Privacy is Dear at any Price. A Response to Professor Posner's Theory', Georgia
Law Review 1978, p. 429-53; zie ook C.E. Baker, 'Posner's Privacy Mystery and the Failure of
Economic Analysis of Law', Georgia Law Review 1978, p. 475-95.
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privacy behoort wel degelijk in de handel kan komen. 'Commercialisering van
naaktheid, seksualiteit, intimiteit, organen, sperma, eicellen, afbeeldingen, levensverhalen, slachtofferschap en daderschap ... het kan allemaal', aldus Gutwirth.99
De feitelijke commercialisering van depersoonlijke levenssfeerdooreentamelijke
kleine groep personen, doet echter niets af aan het gegeven dat het recht op privacy
niet met het oog op stoffelijk voordeel is toegekend. Dat mensen de mogelijkheid
hebben om deze immateriale waarde op te geven in ruil voor een al dan niet
financiele tegenprestatie volgt uit de classificatie van privacy als subjectiefrecht.
De niet-commerciele waarde van privacy komt in het recht ook tot uitdrukking
in de aard van de schade die een schending van privacy wordt geacht met zich
te brengen. Warren en Brandeis betoogden al dat de schade door inbreuken op
privacy van immateriele aard was. In hun ogen leidenprivacyinbreuken voornamelijk tot 'dignitary harms' en 'mental distress'.10 Ook in Nederland ziet men de
schade van een schending van privacy primair als immateriele schade. 101

Tenslotte is ook het gegeven dat rechtspersonen in het algemeen een beroep op
privacybescherming wordt ontzegd een indicatie van het feit dat privacyrechten
worden gezien als persoonlijkheidsrechten. In de literatuur zijn de opvattingen
hierover weliswaar verdeeld, 102 maarnoch in de Europese, nochin deNederlandse
jurisprudentie worden rechtspersonen als zodanig grondrechtelijke aanspraken
op privacy toegekend. '03 Ook is de toepasselijkheid van de zogenaamdeprivacywetgevingoverhet algemeenbeperkttotnatuurlijkepersonen."4 Voorzoverde waarde
vanprivacy in verband wordt gebrachtmetde onschendbaarheid van de persoonlijkheid endemenselijke waardigheid, lijkenrechtspersonen geenbeschermenswaardig
belang te hebben bij privacy.

99

Gutwirth 1999, p. 52.

100

Warren & Brandeis 1890, p. 196.

101

Art. 6:106
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Zie I.G.F. Cath, 'Hebben ondernemingen rechtopbescherming van de privtsfeer?', NJCM-bulletin

103
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Lindenberg 1999.

1991, p. 28-54; R.A.R.S. Finaly, 'Privacy van rechtspersonen', NJCM-bulletin 1998, p 554-70;
Girot & De Wit 1996; A.L.J. van Strien, 'Rechtspersonen en mensenrechten. De gelding van
mensenrechten voor rechtspersonen in het strafrecht', RM Themis 1996, p. 3-19
De jurisprudentie van het HvJEG is ronduit afwijzcnd, zie HvJEG 17 Oktober 1989, N./1990,571
(Dow Chemical); HvJEG 21 september 1989, zaak46/87,Rec. 1987, p. 1549(Hoechst), Het EHRM
heeft zich totnu toe slechts overde toepasselijkheid van het recht op privacy van natuurlijke personen
op hun werk in positieve zin uitgelaten, zie EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400 (Niemitz)
en EHRM 30 maart 1989, N./ 1991,522 (Chappell). Dit impliceert, zoals Finaly terecht opmerkt,
geen erkenning van de privacy van rechtspersonen als zodanig. De Nederlandse rechter heeft zich
evenmin duidelijk uitgesproken voor privacybescherming van rechtspersonen, zie onder meer HR
16 oktober 1987, NJ 1988, 850; HR 15 december 1992, N/ 1993,550 (Gelva Holding).
Zie bijvoorbeeld de definitie van het begrip 'persoonsgegeven'in artike! 1 lid 1 sub a Wbp: 'Elk
gegeven betreffende een geidentificeerde ofidentificeerbare natuurli/kepersoon' (mijn cursivering,
P.B.).
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5

De kwalificatie 'negatief recht'

Beginjaren vijftig vluchtte een man uit het socialistische Oost-Duitsland naar het
vrije Westen. Eenmaalin de Bondsrepubliek aangekomen werd de man geconfronteerd met de teleurstellende keerzijde van de Westerse vrijheid. Er was niemand
die hem voorzag in de basisvoorwaarden van het bestaan ofhem een behoorlijk
onderkomen aanbood. Hij deed daarover zijn beklagbij de West-Duitse autoriteiten,
maar kreeg geen gehoor. Ten einde raad wendde hij zich tot de nieuw opgerichte
Europese Commissie van de Rechten van de Mens, maar ook die wees zijn verzoek
af. Een aanspraak op sociale zekerheidsvoorzieningen valt niet onder de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden die het EVRM waarborgt, aldus de
Commissie.'05 Het EVRM garandeert eerst en vooral negatieve rechten die de
overheden van de lidstaten verplichten zich te onthouden van bepaalde inmengingen. De positieve rechten op sociale voorzieningen waarmee de gevluchte socialist
vertrouwd was, horen niet tot die categorie. 106

De zaak van de gevluchte socialist is van belang voor de interpretatie van het
privacybegrip. Het recht op privacy is namelijk een van de rechten en vrijheden
die in het EVRM voorkomen, en wordt dus kennelijk onder de negatieve rechten
geschaard. Hoewel het recht op privacy uit artikel 8 EVRM uitdrukkelijk een recht

op eerbiediging van de woning erkent, geeft bovengenoemde interpretatie
bijvoorbeeld aan dat de aanspraak op privacy niet kan worden uitgelegd als een
positiefrechtop een behoorlijk onderkomen. 107 Hetrechtop privacyis eennegatief,
ofwel klassiek vrijheidsrecht. Deze interpretatie van privacy komt ook terug in
het Nederlandse en Amerikaanse recht. In het Nederlandse staatsrecht wordt het
recht op privacy standaard ingedeeld bij de negatieve, ofwel klassieke
grondrechten:08 De Amerikaanse BiU Of Rights waarin een aantal privacy
beschermende bepalingen voorkomen, bevat in het geheel geen positieve rechten.
Amerikanen zien de constitutie namelijk primair als een manier omoverheidsmacht
te beteugelen. Om die reden hebben de positieve grondrechten, die de overheid
opdragen tot actie f ingrijpen, geen ingang gevonden in de constitutionele traditie

105

106

107
108

ECRM 29 september 1956, zaak 159/56, Yearbook 1955-57, p. 202-03 (X. v. Bondsrepubliek
Duitsland).
De positieve rechten zijn begin jaren zestig neergelegd in een apart verdrag, te weten het Europees
Sociaal Handvest (18 oktober 1961, Trb. 1963,90).
Zie P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De Europese Conventie in theorieenpraktjk, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 1990, p. 434.
Zie onder meer P.W.C. Akkermans, C.J. Bax & L.F.M. Verhey, Grondrechten en grondrechtenbescherming in Nederland, Deventer: Tjeenk Willink 1999, p. 32; Kortmann 2001, p. 363-7, G
Overkleeft-Verburg, 'Artikel 10', in: A. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch en
artikelsgewijs commentaar, Deventer: Tjeenk Willink 2000, p. 159; G.J.M. van Wissen,
Grondrechten, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 23.
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van de Verenigde Staten. Vanwege pijnlijke ervaringen met machtsmisbruik door
de Britse Kroon waren de schrijvers van de Amerikaanse Constitutie meer gericht
op de beperking van macht dan op het waardevol gebruik daarvan. 'The men who

wrote the Bill of Rights were not concerned that Government might do too little
but that itmight do too much to them' stelt de rechter-filosoofPosnerineenvonnis
waarinhij het bestaan van een constitutionele plicht omslachtoffers van ongelukken
te helpen afwijst.'o, Positieve rechten op bijstand in nood zetten in de ogen van
veel Amerikanen de deur open voor onbegrensde overheidsbemoeienis. Privacy
beschermende bepalingen in de vorm van een aantal negatieve rechten hebben
echter wel een plaats in de Amerikaanse Constitutie. 110
5.1

De betekenis van de kwalificatie 'negatiefrecht'

Het onderscheid tussen negatieve en positieve rechten is afkomstig uit het
constitutionele recht en speelt ook een rol in de politieke filosofie. Op deze
gebieden duidt het onderscheid op een verschil tussen enerzijds rechten die de
overheid verplichten zich van bepaalde inbreuken te onthouden en anderzijds
rechten die de overheid verplichten tot een positieve prestatie."' De eerste categorie

zijnde negatieve rechten die overheidsingrijpenafweren en zodoende eenbepaalde
staatsvrije sfeer waarborgen. Voorbeelden zijn de vrijheid van meningsuiting en
de vrijheid van vergadering. De tweede categorie betreft de rechten die de overheid

juist dwingen tot actief ingrijpen ter realisering van bepaalde doeleinden zoals
gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Omdat deze goederen, anders
danhetobject van denegatieve rechten, doorgaans worden geformuleerd als sociale
doelen zijn de positieve rechten geen juridisch afdwingbare subjectieve rechten.
Deze goederen worden niet gewaarborgd maar zijn, in de woorden van de
Nederlandse Grondwetgever, slechts 'voorwerp van zorg der overheid'.

Het onderscheidtussen negatieve en positieve rechten is niet loutereen academische
classificatie. Er ligt een radicaal verschillend mensbeeld aan ten grondslag. Een
op negatieve rechten gebaseerde filosofie, zoals bijvoorbeeld het klassieke
liberalisme, presenteert de mens als een in wezen zelfvoorzienend persoon.
Negatieve rechten beschermen goederen en capaciteiten die het individu
verondersteld wordt reeds te bezitten. Een persoon is vrij, blijft in leven en heeft

109

Jackson v. City of Joliet, 715 F.ld 1200,1203 (7th Cir. Ill. 1983)

110

Zie hoofdstuk 6.

111

altijd samen met het onderscheid tussen de klassieke en sociale
grondrechten omdat de laatstgenoemde indeling soms ook wordt gemaakt op basis van de plaats
van een bepaling in de Grondwet of de opname daarvan in een bepaaid verdrag, zie F. Vlemminx,

Het onderscheid valt niet

Eennieuw profieivandegrondrechten. Eenanalysevandeprestatieplichteningevolgeklassieke
en sociale grondrechten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 9.
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de mogelijkheid om zijn geluk na te streven, zolang buitenstaanders zich niet met
hem bemoeien. In een op positieve rechten gebaseerde filosofie wordt daarentegen
de mens gezien als hulpbehoevend. Het individu bezit niet vannature de middelen
om in zijn bestaan te voorzien en de voorwaarden om van zijn vrijheid te genieten.
Daarom dienen buitenstaanders, waaronder de overheid, het individu te helpen

in de ontwikkeling van zijn capaciteiten en te voorzien in de noodzakelijke
voorwaarden van het bestaan. De positieve rechten bekrachtigen de aanspraak op
die hulp. De erkenning van positieve rechten als grondrechten verraadt dus een
meer sociaal mensbeeld, volgens welke het individu zich alleen binnen een sociale
omgeving kan ontplooien.

Het bovenstaande verklaart ook waarom de bescherming van negatieve rechten
soms een positie foptreden vergt. Wanneer iemand alleen van zijn door negatieve
rechten beschermde rechtsgoederen kan genieten wanneer buitenstaanders hem
met rust laten, zal een overheid die zich de bescherming van negatieve rechten
aantrekt, soms actie fmoeten optreden om deze rechten in de relaties tussen burgers
te beschermen. Daarom staan tegenover negatieve rechten niet alleen negatieve
onthoudingsplichten, maar ook bepaalde positieve beschermingsplichten: 12 De
aanwezigheid van positieve plichten maakt naar mijn mening van deze rechten
nog geen positieve ofwel sociale grondrechten. De overheid hoeft namelijk niet
te garanderen of bevorderen dat ieder persoon het goed krijgt. Zo verplicht het
negatieve recht op eigendom de overheid niet om iedereen eigendom te geven,
hoewel de overheid wel een taak heeft om eigendommen te beschermen tegen
inbreuken door medeburgers.
5.2

Privacy als negatiefrecht

In de Nederlandse grondrechtencatalogus verenigen de meeste bepalingen negatieve
en positieve aspecten van rechten in zich. Zo garandeert het 'negatieve' recht op

vrijheid vanberoepskeuze ook positieve aanspraken op passende beroepsmogelijkheden en werkgelegenheid. Omgekeerdbevatbijvoorbeeld hetrecht op onderwijs,
dat in de huidige indeling wordt gerekend tot de positieve rechten, duidelijk
negatieve aspecten voorzover het recht de vrijheid om onderwijs te geven en
ontvangen waarborgt. Zelfs de first freedom, de vrijheid van meningsuiting, is
naar Nederlands recht niet per se een negatief recht. Het bevorderen van de

pluriformiteit van meningen en ideeen via de ondersteuning van de media is een
overheidstaakdie, volgens ondermeer de Commissie Grondrechten in het Digitale

112

Zie Vkmminx 1998; Rappon Commissie Grondrechten in hetdigitaletildperk, Den Haag: Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2000.
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Tijdperk, voortvloeit uit de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting: 13 Een
van de weinige rechten die wel zonder meer lijken in te delen bij een van beide
categorieen is het recht op privacy. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer uit artikel 10 lid 1 Grondwet lijkt een zuiver negatiefrecht: 'het recht
om met rust gelaten te worden'.114 Het recht op privacy is het recht om inbreuken
op de persoonlijke levenssfeer af te weren. Met andere woorden, privacy is een
'defensiefconcept'.'15 Het garandeert de onschendbaarheid van een persoonlijke
levenssfeer die iedere persoon geacht wordt te omgeven en die niet met hulp van
anderen hoeft of kan worden gerealiseerd. Wanneer iedereen zich van inbreuken
onthoudt, is het ideaal van privacy volkomen gerealiseerd.
De classificatie van privacy als negatief recht komt ook duidelijk naar voren in
de theorievorming overprivacy. Zoals hierbovenreeds is aangegeven, wordt daarin
privacy vaak gepresenteerd als een vorm van'non-interference' ofontoegankelijkheid:,6 Shils spreekt beeldend van een 'zero relationship' die iedere vorm van
interactie, communicatie enperceptie uitsluit."7 Soms wordt deze negativiteit zelfs
voorgesteld alshetenige onderscheidende kenmerk vanhetprivacybegrip. Privacy
is dan een vorm van afzondering o fisolatie. Zo constateert de Amerikaanse filosoof
Parent dat privacynog al eens functioneert als een soort'parent concept' waaronder
allerlei vormen van'unrelatedness' kunnen worden geschaard. Privacy is dan een
combinatie van de afwezigheid van surveillance, de afwezigheid van dwang, de
afwezigheid van hinder en de afwezigheid van alle andere manieren waarop
buitenstaanders inhet leven vaneen individukunnenbinnendringen:u Kenmerkend
voor privacy is in die opvatting dat het individu is gescheiden van anderen en geen
betrekkingen heeft met de buitenwereld.
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Zie Rapport Commissie grondrechten in het digitale tijdperk 2000.
F. Kuitenbrouwer, Het recht om met rust gelaten te worden, Amsterdam: Balans 1991.
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Kuitenbrouwer 1991, p. 18.
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Zie A. L. Allen, UneasyAccess. Privacyfor Women in a Free Society, Totowa: Rowan & Littlefield
1988, p. 16 ('Inaccessibility is the most apt single expression in our language to use in clarifying
privacy'); D. Bazelon, 'Probing Privacy', Georgia Law Review 1977, p. 589-619,588 ('Privacy
is the seperation of sel f from society'); Gavison 1980, 428 ('I suggest that an individual enjoys
perfect privacy when he is completely inaccessible to others'); A. Simmel, 'Privacy is not an Isolated
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Freedom', in: J.R Pennock & J.W. Chapman (red.), Nomos XIII: Privacy, New York: Atherton
Press 1971, p. 72 ('Privacy is a condition of insulation against outside influence and observation'),W.L. Weinstein, 'The Private and the Free. A Conceptual Inquiry', in: J.R. Pennock & J.W.
Chapman (red.), Nomos XIII. Privacy, New York: Atherton Press 1971, p. 88 ('Privacy is the
condition of living apart from others').
E. Shils, 'Privacy. Its Constitution and Vicissitudes',Law and Contemporary Problems 1966, p.
281.
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Ziebijvoorbeeld E. Van den Haag,'On privacy', in: J.R. Pennock & J.W. Chapman (red.),Nomos
XIII: Privacy, New York: Atherton Press 1971, p. 149-168.

De classificatie van privacy

Ook in het recht functioneert het recht op privacy vaak als genus voor de negatieve
rechten. Zo wordt in de Nederlandse Grondwet het recht op lichamelijke en
geestelijke integriteit voorgesteld als subcategorie van het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer."9 In het Nederlandse strafrecht worden alle
manieren waarop iemand kan worden belaagd begrepen in termen van inbreuken
op de persoonlijke levenss feer. 120 In het Amerikaanse constitutionele recht wordt
het recht op privacy gebruikt om een scala aan vormen van overheidsingrijpen
af te weren.121 Het privacybegrip wordt dan aangehaald om duidelijk te maken
dat bepaalde inbreuken moeten worden afgeweerd, of anders gezegd dat een
onschendbare privt-sfeer moet worden gerespecteerd.

6

Conclusie

Uit de bovenstaande bespreking van de classificatie van privacyblijkt dat een groot
deel van de onduidelijkheid die het privacybegrip omgeeft, kan worden weggenomen door privacy in verband te brengen met de algemene begrippen van het recht.
De verschillende classificaties maken duidelijk dat het recht op privacy het individu
de bevoegdheid geeft om zel fte beslissen over de bescherming van een persoonlijke
levenssfeer tegen inbreuken vanbuitenaf. De kwalificatie van privacy als subjectief
recht impliceert datprivacy een belang van een individueel rechtssubject is en dat
het individu zelfmag beslissen over de bescherming van dat belang. De kwalificatie
van privacy als recht in rein maakt duidelijk dat privacy het genot van een bepaald
goed beschermt en dat de betekenis van privacy niet contextafhankelijk is. De
kwalificatie van privacy als persoonlijkheidsrecht brengt met zich dat het door
dit recht beschermde goed een onvervreemdbaar onderdeel van de persoon is en
dat de waarde van dit goed van immateriele aard is. De kwalificatie van privacy
als negatiefrecht, ten slotte, maakt duidelijk dat privacy een afweerrecht is en dat
iedereen geacht wordt privacy te genieten, zolang men met rust gelaten wordt.
Hoewel de in dit hoofdstuk besproken doctrinaire classificaties niet doorslaggevend
zijn voorde betekenis vanprivacyin de rechtspraktijk, 122 kunnen deze kwalificaties
het onderzoek naar die betekenis in de volgende zes hoofdstukken wel structureren
en ondersteunen.

119

Zie de bespreking van het recht op privacy in de Nederlandse Grondwet in hoofstuk 3.

120

Zie art. 285b Sr., Kamerstukken II 1 997/98,25 768, nr. 3.

121

Zie de bespreking van het recht op privacy in de Amerikaanse constitutie

122

Zie over de plaats van de doctrine in dit onderzoek, hoofdstuk 1 § 1.

in

hoofdstuk 6.
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1

Inleiding

Het grondrecht op privacy heet de allervaagste bepaling te zijn uit de
grondrechtencatalogus. Uit het onderstaande overzicht zal evenwel blijken dat
de grenzen van de persoonlijke levenssfeer aanzienlijk scherper zijn dan men
gewoonlijk aanneemt. De woning, de vertrouwelijke communicatie, het lichaam
enhet intieme leven vormen de kern van de grondwettelijkbeschermdepersoonlijke
levenssfeer. Daarbuiten is noemenswaardige bescherming op zijn minst twijfelachtig. Alleen in de context van de verwerking van persoonsgegevens lijkt de
reikwijdte van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer breder.
Hieronderzal wordenbetoogd dat deze verruiming voortkomtuit de onjuiste keuze
van de grondwetgever om de gehele problematiek metbetrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens op te hangen aan dit grondrecht. Daarom wordt voorgesteld
om de zorg voor een behoorlijk gegevensbeheer te scheiden van het grondrecht
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
1.1

Privacy avant la lettre

Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer trad in Nederland
in werking op een moment dat het privacydebat al over zijn hoogtepunt heen was.
Pas eind jaren tachtig, 17 februari 1988 om precies te zijn, kreeg Nederland een
grondwettelijke bepaling die het recht op privacy als zodanig erkende: Niettemin
bevatte de Nederlandse Grondwet al ruim voor die tijd twee bepalingen die
terugkijkend zijn te beschouwen als vormen van privacybescherming avant la
leure.2 Het huisrecht kwam reeds voor in de eerste Grondwetten van ons

1

2

Zie artikel 10 Gw. jo. additioneel artikel VI Gw. (Stb. 1983,70); metbetrekking tot geweldsgebruik
en veiligheidsfouilleringen is de inwerkingtreding van het artikel uitgesteld tot 21 december 1988
(Stb. 1988,33); met betrekking tot persoonsregistraties van de overheid is het artikel pas op 17
februari 1990 in werkinggetreden (Stb. 1988,34); metbetrekking totpersoonsregistraties ten dienste
van de uitvoering van de politietaak was de inwerkingtreding zelfs nog een extra jaar uitgesteld
tot 17 februari 1991 (Stb. 1990,60).
Idem o.m. T. Blom, Drugs in bet recht, recht onder druk, dee/3: Recht opprivacy (diss. Rotterdam
1998), Amhem: Gouda Quint 1998, p. 304; E. Dommering (red.),Informatierecht. Fundamentele
rechten voorde informatiesamenleving, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 2000; F. de Graaf,
'Privacybescherming in de Grondwet 1983', in: J.B.J. ten Berge (red.), Recht als norm en als
aspiratie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1986, p. 304-14; T. Koopmans, Eindrappon van de Staats-
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koninkrijk: Sterkernog, ookde Staatsregeling voorhet Bataafse Volk, die in 1798
onder invloed van de Fransen in ons land werd ingevoerd, garandeerde de
onschendbaarheid van de burger in zijn woning.4 De constitutionele bescherming
van het briefgeheim heeft in Nederland eveneens een respectabele leeftijd. Meer
dan 150 jaar geleden figureerde het briefgeheim al in de Nederlandse galerij van
grondrechten:

Er zijn verschillende redenen om het klassieke huisrecht en het briefgeheim te
zien als de historische wortels van het hedendaagse grondrecht op privacy. Ten
eerste pleegt men tegenwoordig het huisrecht en het briefgeheim te presenteren
als aspecten van het algemene recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer.6 Ten tweede vertoont de historische uitleg en toepassing van het

huisrecht en het briefgeheim een opvallende parallellie met hedendaagse
opvattingen over het recht op privacy. Zo schreefBuijs in zijn negentiende eeuwse
standaardwerk De Grondwet het volgende commentaar bij de bepaling over het
huisrecht: 'De woning is dat gedeelte van de buitenwereld, 't welk wij het innigst
aan onze persoonlijkheid verbinden, en daarom ligt in het recht om daar vrij te
heerschen de eerste openbaring van onze persoonlijke vrijheid'.7 Deze
karakterisering van het huisrecht doet sterk denken aan populaire definities van
het recht op privacy in termen van een sfeer van vrijheid en persoonlijkheid:
Omgekeerd is voor de afbakening van het huisrecht het'privacykarakter' van de

plaats altijd bepalend geweest voor de beschermenswaardigheid daarvan.' Het
briefgeheim werd aanvankelijk begrepen als een verlengstuk van de huiselijke
priv6-sfeer,10 en het is ook de analogie met het huisrecht geweest die Thorbecke
uiteindelijk heeft doen besluiten om het briefgeheim op te nemen in zijn ontwerp

3
4

5

6
7

8

9

commissie bescherming persoonlijke levenssfeerinverbandmet persoonsregistraties,'s-Gravenhage:
Staatsuitgeverij 1976, p. 20.
Zie onder meer artikel 170 Grondwet 1815, artikel 153 Grondwet 1848.
Zieartikel 39 van de Staatsregeling: 'Iedere Burger is onschendbaar in zijne Woning. Zijns ondanks,
mag men nimmer in dezelve treden tenzij uit kragt van een order, beval of decreet van gijzeling,
eener daartoe bevoegde Magt.'
Zieartikel 154 Grondwet 1848: 'Het geheim der aan de postofandere openbare instelling van vervoer
toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalveop last des regters, in gevallen bij de wet bepaald.'

Zie hieronder §2.
J.T Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek, Arnhem: Gouda Quint 1887, p. 395.
Vergelijk bijvoorbeeld de omschrijving van de persoonlijke levenssfeer in de Memorie van
Toelichting op de Grondwet: 'een gebied waarbinnen elk individu vrij is en geen inmenging van
anderen behoeft te dulden' (Kamerstukken 11 1975/76,13 872, nr. 3, p. 40).
Zie A Q.C Tak, Het huisrecht (diss. Utrecht), Hoenderloo: Hoenderloo's Uitgeverij en Drukkerij
1973, p. 14.

10

Zie bijvoorbeeld P.J.W. de Brauw, 'Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van
de individu tegen het doen, het gebruiken en het openbaarmaken van waarnemingen, diens
persoonlijkelevenssfeerbetreffend€?',in: Handelingen 1965 der Nederiandse Juristen-Vereniging,
dee12, Zwolle: W.E.J. Tjeenk-Willink 1965.
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van de Grondwet van 1848." Net zoals het huisrecht de vrijheid beschermt om
ongestoord zichzel fte zijn binnen de muren van het huis, waarborgt het briefgeheim
de vrije gedachtewisseling binnen de beslotenheid van de envelop:2 Zowel het
huisrecht als het briefgeheim kon de staatsrechtgeleerde De Goede in zijn oratie
dan ookpresenteren als 'private enclaves in het gemeenschapsleven' diebij uitstek
horen tot de grondwettelijk gewaarborgde staatsvrije sfeer.13 Het lag voor de hand
dat de grondwettelijke eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zou
voortbouwen op deze twee klassieke grondrechten.
1.2

De introductie van het recht op privacy

De geleidelijke opkomst van het recht op privacy is duidelijk zichtbaar in de
Nederlandse grondwetsgeschiedenis. Op enkele tekstuele wijzigingen na, was er
meer dan honderdjaarna de introductie van hetbriefgeheim in 1848 op het gebied
van privacybescherming nog niets veranderd in de Nederlandse Grondwet. Tot
halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw was er, voor wat betreft het
grondrecht op privacy, sprake van constitutionele stilstand.

In 1966 verscheen de Proeve van een nieuwe grondwet, waarin een werkgroep
van het ministerie van Binnenlandse Zaken een ingrijpende wijziging van de
Grondwet voorstelde.14 Ten aanzien van het recht op privacy reikten de voorstellen
evenwel niet verder dan een herformulering van het huisrecht en het briefgeheim,
naar de eisen des tijds aangevuld met een telefoongeheim: 5 Wel werden deze
rechten nu uitdrukkelijk in verband gebracht met het recht op privacy. Onder
verwijzing naar artikel 8 EVRM, vermeldde de toelichting op de Proeve dat het
grondwettelijke huisrecht enbriefgeheim'de bescherming van de privacy' beogen.

11

12

13
14
15

16

J.R. Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, Amsterdam: Muller 1839, tweededeel, p.

16

167;

zie ook Bijl. Hand. II \ 844/45, p. 461.
P.A. van den Ve\den, Academisch proefschrift over het geheim der brieven, aan de geschiedenis
en aan de beginselen van staats- en strafrecht getoetst (diss. Leiden), 's Gravenhage: Gebroeders
Belinfante 1859, p. 132; zie ook het rapport van de commissie-Cals/Donner die het huisrecht en
het briefgcheim in een bepaling onderbrachten 'vanwege de gelijksoortigheid der materie'
(Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, Tweede rappon, 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij 1969, p. 82).
B. de Goede, De staatsvrue sfeer (oratie Delft), Arnhem: VUGA-boekerij 1958, p. 6.
Ministerievan Binnenlandse Zaken, Proeve van een nieuwegrond,irt, 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1966.
Zie artike! 11 en 12 ontwerp-grondwet, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1966, p. 2; zie ook
G. Overkleeft-Verburg, 'Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer', in: A.K
Koekkoek, W. Konijnenbelt & F.C.L.M. Crijns, Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van
de heniene Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen: Ars Aequi 1982, p. 225.
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1966, p. 68.
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De samenhang tussen het huisrecht, het briefgeheim en het telefoongeheim heeft

de adviescommissie-Cals/Donner, die de minister van Binnenlandse Zaken
vervolgens had ingesteld, ertoe gebracht om de verschillende aspecten van het
recht op privacy samen te brengen in 66n bepaling. Bovendien constateerde deze
commissie dat een aantal ontwikkelingen, waaronder de toename van de
bevolkingsdichtheid en de vooruitgang op het gebied van de techniek, het vraagstuk
van de persoonlijke levenssfeer eind jaren zestig 'klemmend' had gemaakt. 17
Daarom pleitte de adviescommissie voor de erkenning van een algemeen recht
op privacy. Dat recht gaf de commissie evenwel niet vorm als een klassiek
grondrecht. De klassieke grondrechten golden namelijk, naar men toentertijd
algemeen aannam, 18 uitsluitend ten opzichte van de overheid, terwijl men in
Nederland - anders dan in de Verenigde Staten - aanvankelijk juist in de private
sector de belangrijkste bedreiging van de persoonlijke levenssfeer zag." Om die
reden nam de adviescommissie in haar voorstellen geen nieuw vrijheidsrecht op,
maar formuleerde een instructienorm die de wetgever opdroeg omregels te stellen
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in zowel verticale als horizontale
verhoudingen.

20

De erkenning van het recht op privacy bereikte zijn hoogtepunt halverwege de
jaren zeventig in de voorstellen van de regering Den Uyl. Die presenteerde het
respect voor privacy namelijk 'als een essentiele voorwaarde voor een menselijk
bestaaneneen van de grondslagen van onze rechtsorde'.21 Vanwege deze voorname
positie van de persoonlijke levenssfeer kon niet worden volstaan met louter een
opdracht aan de wetgever om privacy te beschermen, aldus de regering. De
Grondwet moestde eerbiediging van depersoonlijke levenssfeerals direct werkend
recht waarborgen. Dit pleidooi heeft de Kamerleden overtuigd. Derhalve luidt
artikel 10 van de Nederlandse Grondwet tegenwoordig: 'Ieder heeft, behoudens
bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer'. Dit algemene recht op privacy werktde Grondwet nader
uit in een aantal specifieke bepalingen betreffende respectievelijk de privacy van
het huis, de privacy van bepaalde communicatiekanalen en de privacy van het

19

Tweede rapport Commissie-Cals/Donner, p. 84.
Zie onder meer Ministerie van Binnenlandse Zaken 1966, p. 56; Tweede Rapport CommissieCals/Donner 1969, p. 4243.
Zie onder meer het advies van de Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohmanstichting, in: Ministerie van

20

Binnenlandse Zaken, Naareen niet:we grondwet? Documentatiereeks,'s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1969, deel 2, p. 265; Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, Eindrapport,
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1971, p 236-37; zie ook L.F.M. Verhey, Horizontale werking van
grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1992, p. 407. zie voor de tegengestelde Amerikaanse opvatting hoofdstuk 8.
Zie artikel 84 van de ontwerp-Grondwet, Eindrapport commissie-Cals/Donner 1971, p. 236 e.v..

17
18

21
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lichaam.22 Bovendien dragen het tweede en derde lid van artikel 10 Grondwet de
wetgever op om'terbescherming van depersoonlijke levenssfeer' bepaalde regels

te stellen in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
Deze onderdelen van de grondwettelijke privacybescherming zullen hieronder
achtereenvolgens aan de orde komen.

2

De betekenis van het recht op privacy

Hierboven bleek dat de Nederlandse regering beginjaren zeventig bijzonder veel
waarde hechtte aan de opname van een recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer in de Grondwet. Tegelijkertijd bekende de regering niet precies te
kunnen aangeven wat de betekenis van dit gewaardeerde grondrecht was. De
Memorie van Toelichting beperkte zichtot wat'globale opmerkingen' en verwees
naar tamelijk vage definities van privacy, zoals'een gebied waarbinnen elk individu
vrij is en geen inmenging van anderen behoeft te dulden', 'zijn eigen leven leven
met zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf en'de reeks van situaties waarin
de mens [...] onbevangen zichzelf wil zijn'.23 De regering rechtvaardigde deze
vaagheid door te wijzen op het uiteenlopende en dynamische karakter van de
problematiek. 'Thans reeds ten aanzien van alle gebieden uitmaken wat wel en
wat niet als behorend tot de persoonlijke levenssfeer moet worden geeerbiedigd,
zou in een aantal gevallen voorbarig zijn', aldus de regering.24 Daarom schoof
de grondwetgever de nadere omlijning van de persoonlijke levenss feer door naar
de lagere wetgever en rechter.

Het gevolg van de wat vage begrenzing van de persoonlijke levenssfeer is dat de
betekenis van het recht openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Bij een grondrecht
dat vanwege technologische ontwikkelingen en verschuivende maatschappelijke
opvattingen 'in beweging' heet te zijn, is die openheid een voordeel, zoals de
regering terecht heeft opgemerkt. De keerzijde van deze openheid is echter dat
het grondrecht zijn waarborgfunctie minder goed kan vervullen. Als de tekst en
toelichting van een grondwettelijke bepaling nauwelijks houvast bieden, is de
beperkende werking die daarvan uitgaat op de uitoefening van overheidsmacht
nihil. Om te voorkomen dat privacy het onderwerp wordt van opportunistische

22

23

24

Zie respectievelijk artikel 12, 13 en 11 Gw.
De eerste definitie heeft de regering zelf opgesteld (Kamerstukken II 1915116,13 872, nr. 3, p.
40-41). De andere twee zijn afkomstig uit respectievelijk een verklaring van de Raadgevende
Vergadering van de Raad van Europa (zie Kamerstukken II 1969/70,10 373, nr. 3) en de Memorie
van Toelichting op een aanpassing van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (Kamerstukken

// 1967/68,9419, nr. 3, p. 3)
Kamerstukken 11 1975/76,13 872,

nr. 3, p. 40.
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ofal te 'avontuurlijke' interpretaties, is het dus wenselijk enige invulling te geven
aan hetbegrip.25 GelukkigbiedthetNederlandse constitutionele rechtophet gebied

van privacy meer houvast dan men in het algemeen aanneemt, zo zal blijken uit
het onderstaande overzicht. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer heeft wel degelijk een vaste kern, zoals overigens de regering ook
benadrukte bij de totstandkoming van dat grondrecht.26
Een eerste belangrijke aanwijzing voor de invulling van de constitutionele
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ligt in de grondwettelijke systematiek.
Naar algemeen wordt aangenomen, beschermen de artikelen 11 tot en met 13
Grondwet bijzondere onderdelen van de persoonlijke levenssfeeren gelden derhalve
als een soort onomstotelijke kern van het recht op privacy.27 De in die bepalingen
genoemde aspecten van het recht op privacy, te weten het huis, het lichaam, de
post, de telefoon en de telegraafstaan daarom voorop in de onderstaande bespreking
van de betekenis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
2.1

De woning

'Bij de begrenzing van [de persoonlijke levenssfeer] denkt men gewoonlijk eerst
aan het huis waarin iemand leeft', aldus de Memorie van Toelichting op artikel
10 lid 1 Grondwet.28 Het huisrecht is dan ook het klassieke voorbeeld van een
grondwettelijke bepaling die de persoonlijke levenssfeer beschermt. De wortels
van dit recht reiken zeer ver terug. Zowel het Germaanse als het Romeinse recht
kende een zekere bescherming toe aan het huiselijke leven.29 Ook onze eerste
Staatsregelingen en Grondwetten bevatten, zoals hierboven al aan de orde kwam,
een bepaling die de onschendbaarheid van de woning garandeerde. Sinds die tijd
is er aan de reikwijdte van het recht weinig veranderd. Nog altijd beschermt het
huisrechttegen willekeurbij hetbinnentreden van woningen. Alleen deprocedurele
voorwaarden waaronder binnentreden in de woning is geoorloofd, zijn bij bijna

25

26

27

Devoorspellingdatde interpretaties 'avontuurlijk' kunnen worden is afkomstig uit M.C. Burkens,
'Grondrechten in een nieuwe grondwet; NJB 1976, p. 711.
Zie ook Kamerstukken /1 1976/77,13 872, nr. 7, p. 34.
P.W.C. Akkermans, C.J. Bax & L.F.M. Verhey, Grondrechten en grondrechtenbescherming in
Nederland, Deventer: Tjeenk Willink 1999, p. 99; De Graaf 1986, p. 306; Dommering 2000, p
88; J.A. Hofman, J.W. Sap & 1. Sewandono, Grondrechten in evenwicht, Deventer: Kluwer 1995,
p. 94; C.A.J.M. Kortmann, P.P.T. Bovend'Eert, J.C. E. Ackermans-Wijn, J.W.A. Fleuren, M.N.H.
van der Nat, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Tekst & Commentaar, Deventer: Kluwer
1998, p. 11; C.W. van der Pot, A.M. Donner, L. Prakke, J.L. de Reede & G.J.M. van Wissen,
Handboekvan het Nederlandse staatsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995,p. 292-3, Verhey
1992, p. 232.

18
29

Kamerstukken Il 1975/76,13 872, nr. 3, p. 40.
Zie H. Verkouteren, Accidemischpro€/schrgtover artikel /53 Grondwet (diss. Leiden), Amsterdam:
Spin & Zoon 1880, p. 1-12.
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elke grondwetswijzigingherzien. Aanhetbegin van denegentiende eeuw volstond
een bevel van een bevoegde macht. In de meest recente redactie van de bepaling
is binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner alleen geoorloofd in
de gevallen bij ofkrachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij ofkrachtens
de wet zijn aangewezen. Daarnaast eist het huidige artikel 12 dat de ambtenaar
zich voor het binnentreden legitimeert en dat deze het doel van het binnentreden
mededeelt, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. Bovendien moet de
bewoner een schriftelijk verslag van het binnentreden worden verstrekt. 30

Over de omvang van het 'begrip' woning is veel gediscussieerd, maar in het
algemeen wordt aangenomen dat de term ruim moet worden uitgelegd.3' In zijn
dissertatie concludeert Tak dat kan worden aangenomen dat men ergens woont
'als men in zo goed mogelijke privacy zijn priv6-leven leidt'.32 De grondwetgever
zelfheeft zichnooit uitgelaten overdeprecieze reikwijdte vanhetbegrip'woning'.
De Memorie van Toelichting bij de Algemene wet op het binnentreden geeft wel
een beschrijving van het begrip.33 Zodoende is sinds inwerkingtreding van deze
wet in 1994 eenbelangrijkdeel van de onduidelijkheid weggenomen. De toelichting
vermeldt dat het huisrecht ziet op 'het ongestoord verblijf in een ruimte die tot
exclusief verblijf voor een persoon of een beperkt aantal personen ingericht en
bestemd is'.34 Ofeen ruimte een woning is, wordt in de ogen van de wetgever niet
zondermeerbepaald dooruiterlijke kenmerken zoals de bouw ende aanwezigheid
van een bed en ander huisraad, maar ook door de daaraan werkelijke gegeven
bestemming. Als woning kan ook gelden een woonwagen, een woonschip, een
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Zie artikel 12 Gw.; Op dit moment is een wijziging van deze bepaling aanhangig in tweede lezing
(wetsvoorstel 26158). Dit wetsvoorstel beoogt ten eerste de woorden 'tegen de wil van de bewoner'
te vervangen door 'zonder toestemming van de bewoner' teneinde duidelijk te maken dat
binnentreding in een woning in beginsel onrechtmatig is, ook indien de bewoner zich niet
uitdrukkelijk tegen de betreding van zijn woning heeft verzet. Daarnaast introduccert het wetsvoorstel
een clausulering van de verslagplicht. Indien het voorstel wordt aanvaard komt artikel 12 Gw. als
volgt te luiden (Kamerstukken II 1 997/98,26158, nr. 1-2):
1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in
de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn
aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstighet eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling
van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslagvan hetbinnentreden verstrekt.
Indien hetbinnentreden in hetbelang van denationale veiligheid of dat van destrafvorderingheeft
plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden
uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten,
indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.
Zie onder meer Tak 1973, p. 10-15; Verkouteren 1880, p. 93 e.v.; Zoontjes 1982, p. 273

Tak 1973, p. 14.
Kamerstukken Il 1984/85,19073, nr. 3.
Kamerstukken II 1984/85,19073, nr. 3, p. 20-21.
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tent, caravan, keet, barak, hotelkamer, en een kamer in een groter huis.
Bedrijfsruimtes en'gemeenschappelijke trappen enportalen' schaart de toelichting
niet onder het huisrecht.36 Uit de jurisprudentie blijkt dat een garage,37 een nietpubliek gedeelte van een koffieshop,38 een verlaten en onafgesloten caravan39 en
een cel van een huis van bewaring40 evenmin als woning kunnen worden
35

aangemerkt.41

Het huisrecht beschermt alleen tegen een bepaalde inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer, namelijk: binnentreding. Binnentreding wordt bovendien vrij fysiek
uitgelegd. 'Onder binnentreden moet elke vorm worden gerekend, waarin men
het huisrecht schendt door een bepaald lichaamsdeel binnen de beschermde woning
te brengen'.42 Dat betekent weliswaar dat er niet letterlijk een voet hoeft te zijn
gezet binnen de muren van het huis om van een schending van het huisrecht te
kunnen spreken. Niettemin lijkt een fysieke binnendringing vereist. Tegen
inmenging in, of kennisneming van het huiselijke leven van buitenafbeschermt
het huisrecht niet.43 Dergelijke inmengingen zullen in de regel wel onder de
algemene bescherming van de persoonlijke levenssfeer van artikel 10 Grondwet
vallen, maar het beschermingsniveau dat dit artikel biedt is aanzienlijk lager dan
dat van hethuisrecht.44 Gesprekkendiebinnen de woning worden gevoerd, zouden
in de toekomst inaanmerkingkunnen komen voorbescherming als vertrouwelijke
communicatie, indien de grondwetgever artikel 13 Grondwet aanpast conform
de voorstellen van de Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk. In die

voorstellen zou namelijk alle communicatie ten aanzien waarvan uit objectieve
omstandigheden is af te leiden dat de verzender wenst dat de inhoud vertrouwelijk
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Idem; zie echterHR 6 december 1983.N/1984,374 (betreding kamer geoorloofd mettoestemming
van hoofdbewoner).
Idem; Deze interpretatie van het begrip woning is minder ruim dan de interpretatie van het begrip
'home' in de zin van artikel 8 EVRM, zie EHRM 16 december 1992, Series A, vol. 152, §51
(Niemietz); HR 3 oktober 1995, NJ 219; HR 29 april 1997, N./ 1997,665.
Hof Den Haag 28 augustus 1986, N./ 1987,545.
HR 23 december 1986, NJ 1987,890.
N.0.18-10-89, nr. 88.01697.
HR 1 oktober 1985, NJ 1986,349.
De vaststelling dat een bepaalde ruimte geen woning is in de zin van artikel 12 Gw. impliceertniet
dattoepassing van het algemenerecht op eerbiediging van depersoonlijke levenssfeeris uitgesloten.
De Hoge Raad beschouwt bijvoorbeeld een cel niet als woning, maar achtte artikel 10 Gw. wel
geschonden door een stelselmatige observatie van een gevangene in zijn cel (HR 19 maart 1996,
N./ 1997,86), Zie ook HR 23 april 1996, N./ 1996,548 (garage).
Zie ook HR 7 februari 1956, M/ 1956,147 (Arm-arrest).
Zie De Graaf 1977, p. 113; Zoontjes 1982, p. 272.
Zie Kamerstukken H 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 40 ('De bewoner hoeft [niet] te dulden dat anderen
met behulp van technische apparatuur waarnemen, registreren en openbaar maken hetgeen ip zijn
woning gebeurt').
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blijft, op bescherming kunnen rekenen.45 De commissie zelf rekent het binnen46
huiselijke gesprek tot vertrouwelijke communicatie.

Het valt niet goed in te zien waarom het grondwettelijke huisrecht alleen tegen
fysieke inbreukenbeschermt. Voordebeschermde privacy van het huiselijke leven,
maakt het immers niet veel uit of de persoonlijke levenssfeer wordt geschonden
door binnendringende lichaamsdelen ofandersoortige inbreuken. Sterker nog, in
zekere zin is fysieke binnentreding te prefereren boven de moderne alternatieven,
vanwege het heimelijke karakter van inbreuken met de nieuwe technieken. De
enige reden voor de restrictieve toepassing van het huidige artikel lijkt een
historische. Vroegerkonden de muren van de woning de privacy vanhethuiselijke
leven voldoende beschermen. Indien een buitenstaander iets te weten kon komen
over hetgeen zich binnen de woning afspeelde zonder het huis te betreden, was
dat in het algemeen te wijten aan de nalatigheid van de bewoner, die bijvoorbeeld
gordijnen ofdeuren enramenniet had gesloten. Opbasis vandit argumentbetoogde
De Brauw bijvoorbeeldnog in 1965 dathetonbehoorlijke gedrag vaneen detective
die vanuit een boom met een telelens een foto maakt van hetgeen in de woning
plaatsvindt, geenjuridische gevolgen hoeft te hebben.47 Met de huidige stand van
de techniek gaatdat argument nietmeer op. De richtmicrofoons, warmtesensoren
en minuscule camera'skunnen ongemerkt de intimiteiten van het huiselijke leven
vastleggen, zonder dat de bewoner daar iets tegen kan doen.48 Om die reden stelt
bijvoorbeeld het Amerikaanse Hooggerechtsho f aan dergelijke inbreuken op de
woning dezelfde stringente eisen als aan een fysieke binnentreding. 49 Ook de
Memorie van Toelichting bij de Wet bijzondere opsporingsmethoden stelt het
observeren van wat zich in een woning afspeelt, gelijk aan het betreden van een
woning.s O Hetonderscheid dat hetNederlandse constitutionele rechtmaakt tussen
klassieke en moderne inbreuken op de privacy van het huiselijke leven is mijns
inziens onverdedigbaar. 51
Een andere kwestie die de uitbreiding van de bescherming van de privacy van de
woning oproept, is de status van verkeersgegevens over het huiselijke leven. In
de huidige interpretatie ziet de privacy van de woning primair op hetgeen zich
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Zie Rapport Grondrechten in het Digitate Tijdperk 2000, p. 163.
Zie Rapport Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 207.
Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van De Brauw in Nederlandse Juristen-Vereniging,Handelingen
1965-II, Zwolle: Tjeenk Willink 1965, p. 36.
Zie voor een vroeg voorbeeld in de Nederlandse jurisprudentie Rb. Breda 1 juni 1965, N/ 1965,
337.
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Zie onder meer Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001); hoofdstuk 6 § 4.1.
Kamerstukken I/ 1996/97,25 403, nr. 3, p. 71.
Idern P.A.M. Mevis & T. Blom.'Artikel 12', in: A. Koekkoek (red.), De Grondwer. Een systematisch
en artikelsgewijs commentaar, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
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binnen de woning afspeelt, dat wil zeggen op de inhoud van het huiselijke leven.
Naar analogie met de bescherming van vertrouwelijke communicatie, zou kunnen
worden betoogd dat in aanvulling daarop ook de verkeersgegevens over het
huiselijke leven speciale bescherming verdienen.52 Dergelijke verkeersgegevens
bevatten informatie over bijvoorbeeld het feit wanneer iemand thuis is geweest,
wie hij tot zijn woning heeft toegelaten en hoelang het verblij heeft geduurd:3
Dergelijke gegevens hebben strikt genomen geen betrekking op de inhoud van
het huiselijke leven. Niettemin kan een stelselmatige registratie van dergelijke
gegevens een ernstige belemmering opleveren van het huiselijke leven.

f

2.2

De vertrouwelijke communicatie

Het Nederlandse recht beschermt in verschillende bepalingen de vrijheid om met
anderen van gedachten te wisselen. Inhetalgemeen wordt daarbij een onderscheid
gemaakt tussen private o fwel vertrouwelijke communicatie enerzijds, en publieke
ofwel openbare communicatie anderzijds.54 Alleen private communicatie maakt
deel uit van de grondwettelijk beschermde persoonlijke levenssfeer. Het recht om
vertrouwelijk te communiceren waarborgt een privd-sfeer waarbinnenhet individu
in communicatiefopzicht zichzelfkan zijn en beschermt de communicatie binnen
die sfeer tegen ongewenste kennisneming en inmenging door derden. Openbare
communicatie is een onderdeel van de politieke vrijheid om te participeren in het
publieke debat en valt als zodanig primair onder de vrijheid van meningsuiting.

De afbakening van vertrouwelijke communicatie
Er bestaan verschillende manieren om vertrouwelijke communicatie afte bakenen
van openbare communicatie:s Ten eerste kan het onderscheid worden opgehangen
aan de aard van het communicatiekanaal.S6 In dat geval is bijvoorbeeld
communicatie per post of telefoon vertrouwelijk, en communicatie via de krant,
televisie en andere media openbaar. Een tweede, vaak voorgesteld criterium om
vertrouwelijke en openbare communicatie te scheiden is de wil van de verzender
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Zie hieronder § 2.2.
Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 12 juni 2001, ELRO-nummer AB2063.
Zie onder meer L.F. Asscher, Niemand als consument. Naar een evenwichtig grondrecht op

anonimiteit, Publicaties, <www.ivir.nl>, 14 maart 2001, § 2, E.J. Dommering, 'De Grondwet in
de informatiemaatschappij. Bestaan er techniek onafhankelijke grondrechten?', in: Burkens et al.,
Gelet op de Grondwet, Deventer: Kluwer 1998, p. 111; in kntische zin A.W. Hins & A.J.
Nieuwenhuis, 'Hoc baken je een grondrecht af?', NJB 1999, p. 163-5.
Zic ondermeer Hofman 1995, p. 3-5 en 48-51 ; Een aantal schrijvers acht het al dan niet geadresseerd
zijn van een bericht bepalend voor het verschil tussen private en publieke communicatie, zie Asscher
2001; E.J. Dommering, 'Geen telefoongeheim op de elektronische snelweg', Mediaforum 1997-10,
p. 142-147.
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Zie over de verschillende manieren van afl)akening van de bescherming van communicatie B.J.
Koops, Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002,nog te verschijnen 2001.

De Nederlandse Grondwet

van het bericht.57 Indien de verzender op een of andere manier heeft aangegeven
dat zijn bericht vertrouwelijk is, dient dat in deze benadering te worden
gerespecteerd. Voor het overige zou er sprake zijn van openbare communicatie.
De Nederlandse Grondwet deelt private en publicatie communicatie van oudsher
in op basis van de aard van het communicatiekanaal.58 De reden voor die indeling

is voornamelijkhistorisch. In vroegertijden verliep vertrouwelijke telecommunicatie
via private bodes en boodschappers.59 Die wijze van communiceren voorkwam
de facto dat de overheid kennis nam van de inhoud van de communicatie. In deze
situatie kwam verandering na de nationalisering van de posterijen in 1799.60 Op
grond van de Postwet van 1807 kreeg de staat zelfs het exclusieve recht tot het
verzamelen, vervoeren en uitreiken van post.m Vanaf dat moment stond het
belangrijkste kanaal om vertrouwelijk te communiceren onder controle van de
staat. Metname tijdens de Franse overheersingschijnende autoriteiten systematisch
misbruik te hebben gemaakt van die monopoliepositie.62 Om te voorkomen dat
de overheid de controle over het communicatiekanaal verder zou uitbuiten, is
uiteindelijk de onschendbaarheid van communicatie per brief opgenomen in de
Nederlandse Grondwet van 1848.63 De belangrijkste reden daarvoor is derhalve
het gevaar van misbruik van de machtspositie die de overheid als enige beheerder
van de posterijen had ten aanzien van dit communicatiekanaal.

In de loop der tijd zijn er vele communicatiekanalen bijgekomen. Te denken valt
aan de telegraaf, telefoon, televisie, tele fax en de meer recent ontwikkelde vormen
van telecommunicatie zoals e-mail en andere internettoepassingen.64 Al deze
communicatiekanalen hebben niet direct op dezelfde grondwettelijke bescherming
kunnen rekenen als de post. Pas bij de grondwetswijziging van 1983 is het
briefgeheim aangevuld met een telegraaf- en telefoongeheim. De afgelopenjaren
is er een discussie gaande over een verdere uitbreiding van de bescherming,
teneinde ook de communicatie met modernere technieken, zoals e-mail, onder de
57
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Zie onder meer Kamerstukken II 1997/98,25 443, nr. 3, p. 2 ; Hofman 1995, p. 47-49; Rapport
Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 163.
Dommering 1998, p. 117; Deze indeling loopt mogelijk niet helemaal gelijk aan de indeling op
basis van het EVRM, zie HR 26 februari 1999, NJ 1999,716 (belemmering toegang tot telefoonnet
is inbreuk op publieke communicatie als bescherrnd in art. 10 EVRM).
Zie onder meer Hofman 1995, p. 24-26; P.A. van den Velden, Academisch proefschrift over het
geheim der brieven, can de geschiedenis en aan de beginselen van staats- en strafrecht getoetst
(diss. Leiden), 's Gravenhage: Gebroeders Belinfante 1859, p. 102 e.v.
Tussen 1815 en 1850 is de post weer geprivatiseerd geweest.
Zie Hofman 1995, p. 26.
J.A.Th. Duynstee, Schending van het brieven- en telegrammengeheim door post- en telegraajbeambten. Academisch Proefschrift (diss. Leiden), 's Gravenhage: Ten Hagen 1891, p. 19; Hofman
1995, p 26; Van den Velden 1859, p. 117 e.v.
Zie hierboven § 1.1.
Zie Hofman 1995, p. 18-23.
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bepaling te laten vallen. Dat had men kunnen doen door gewoonweg het
telegraafgeheim te vervangen door het e-mailgeheim, ware het niet dat men zich
tevens ten taak had gesteld omde bepalingtechniekonafhankelijk te formuleren. 65
Die taakopvatting dwingt ertoe de traditionele benadering te verlaten waarin de
Grondwet duidelijk aanwijst welke communicatiekanalen vertrouwelijk zijn. Het
ideaal van techniekonafhankelijkheid impliceert namelijk dat de Grondwet moet
abstraheren van de technische vorm waarin berichten worden verzonden. Derhalve
kwam men uit op de volgende abstracte formulering: 'Ieder heeft het recht
66
vertrouwelijk met anderen te communiceren', ofwoorden van gelijke strekking.

Het voordeel van de wending naar een techniekonafhankelijk recht op vertrouwelijke communicatie is dat de grondwettelijke bepaling niet telkens hoeft
67
te worden aangepast indien er communicatiekanalen verschijnen ofverdwijnen.
De open formulering voorkomt dat het grondrecht achterhaald is op het moment
dat oude communicatiekanalen zijn vervangen door nieuwe. Met name in tijden
van technologische turbulentie is een dergelijke aanpak aantrekkelijk. Het wekt
daarom weinig verbazing dat deze benaderingjuist de afgelopenjaren een groeiende

populariteit heeft gekend.
De keerzijde van de wending naar abstractie is dat de onduidelijkheid over de
reikwijdte van de bepaling toeneemt. De discussie over het grondrecht op
vertrouwelijke communicatie is daarvan een goede illustratie. Vanafhet moment
dat de regering, in navolging van de wetenschapper Hofman, had voorgesteld om
hethuidige artikel 13 te vervangen dooreenrechtop vertrouwelijke communicatie,
ontstond verwarring over de precieze reikwijdte daarvan. Zo was zowel in de
rechtswetenschap als in het parlement het misverstand ontstaan dat de nieuwe
bepaling onversleutelde e-mailberichten en faxen niet in bescherming zou nemen.
De regering had die verwarring gedeeltelijk zelf in de hand gewerkt door ook in
de Memorie van Toelichting weinig helderheid te scheppen over de precieze
betekenis van de bepaling. Wederom in navolging van Hofman, had de regering
ervoor gekozen om het begrip 'vertrouwelijke communicatie' af te bakenen aan
de hand van de wil van de verzender van het bericht.68 Op grond van dat criterium
is communicatie vertrouwelijk voorzover de gesprekspartners te kennen hebben
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Hofman 1995, p. 7, Kan:erstukken U 1996/97,25443, nr. 3, p. 7; Besluit van 23 februari 1999,
houdende instelling van de Commissie "Grondrechten in het digitale tijdperk", Stb. 101; Rapport
Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 14-8,150.
Hofman 1995, p. 477; Rapport Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 162
('Iedereen heeft het recht vertrouwelijk te communiceren'); Kamerstukken U 1996/97,25443, nr.
1-2 ('het recht op vertrouwelijke communicatie is onschendbaar').
Zie Rapport Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 59-63.
Kamerstukken II 1997/98,25 443, nr. 3, p. 2 ; Hofman 1995, p. 47-9.
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gegeven dat zij willen dat de communicatie vertrouwelijk blijft. Die wil tot
vertrouwelijkheid moet blijken uit allerlei 'objectieve omstandigheden', zoals de
beveiligingsmaatregelen die de verzenderheeft getroffen. Deze omstandigheden
bleken evenwel niet zo objectief dat er geen onenigheid meer mogelijk was over
de precieze reikwijdte van de bepaling, getuige de hierbovengenoemde discussie.
Derhalve bleef er veel onduidelijkheid bestaan over bescherming van bepaalde
communicaties. Deze discussie toontbovendien aan dat, anders dan de voorstanders
van techniekonafhankelijkheid vaak veronderstellen, abstracte bepalingen niet
per se meer

communicatietechnieken omvatten dan concrete opsommingen van
communicatiekanalen. Zo is het uitermate twij felachtig of het telegraafgeheim
zou vallen onderhetbegrip 'vertrouwelijke communicatie' in de interpretatie die
een aantal Kamerleden en wetenschappers daaraan gaven op grond van verwarrende
passages uit de Memorie van Toelichting. 69
Vanwege de onduidelijkheiddiehetbegrip'vertrouwelijke communicatie' omgaf,
heeft de Tweede Kamer uiteindelijk ervan afgezien om de voorstellen van de
regering over te nemen:o In plaats daarvan kwam de Kamer met een bepaling
waarin het klassieke brie f-, tele foon- en telegraafgeheim werd uitgebreid met een
open aanbouwbepaling. 'Het brief-, telefoon-, en telegraafgeheim en het geheim
van daarmee vergelijkbare communicatietechnieken zijn onschendbaar', zomoest
de bepaling luiden volgens de Tweede Kamer: 1 Dit voorstel is echter in de Eerste
Kamer gestrand omdat de senaat het, gezien de complexiteit van de materie en
het krappe tijdschema, niet verantwoord achtte om het wetsvoorstel nog voor de
verkiezingen te behandelen. Daarop heeft de minister het hele wijzigingsvoorstel
ingetrokken.72 Op aandringen van de Tweede Kamer heeft de minister wel een
commissie van deskundigen ingesteld die advies moest uitbrengen over deze
delicate kwestie en andere constitutionele vraagstukken die samenhangen met het
digitale tijdperk.73

71

Het oorspronkelijke regeringsvoorstel zou volgens sommigen geen betrekking hebben op
onversleutelde e-mailberichten en niet-gesloten faxen omdat die communicatievormen zonder
inspanningen voor derden toegankelijk zijn (zie de passage uit de Memorie van Toelichting
Kamerstukken II 1996/97,25 443, nr. 3, p. 2). De telegraaf werd bij de totstandkoming van de
Grondwet van 1983 aanvankelijk om exact dezelfde redenen buiten de bescherming van artikel
13 gelaten (zie het regeringsvoorstel van 1970, Kamerstukken H 1969/70,11 051, nr. 3.). Omdat
telegrammen open worden aangeboden zou de vertrouwelijkheid aanzienlijk minder zijn dan het
geheim van brieven en telefoongesprekken.
Een goed overzicht van de parlementaire discussie is opgenomen in R. Kaspersen, J.A. Hofman
& J. Verbeek, Fertrouweljkheid van e-mail (ITeR, nr. 13), Kluwer: Deventer 1999, p. 83-232.
Kamerstukken II 1997/98,25 443, nr. 13 (Amendement Veldhuis c s.); zie ook Kamerstukken I
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Kamerstukken II 1998/99,25 443, nr. 4Od.
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De adviescommissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk' bracht in mei 2000
haar rapport uit. Daarin recyclet de commissie het oorspronkelijke voorstel van
het kabinet, dat in het parlement en in de wetenschap zoveel weerstand had
opgeroepen.74 Ook de commissie wil de techniekafhankelijke opsomming van
beschermde communicatiekanalen vervangen door een algemeen recht op
vertrouwelijke communicatie dat alle communicatie moet beschermen die zich
'objectief leent voor geheimhouding.75 In de toelichting op het artikel noemt de
commissie een aantal omstandigheden waaruit de vertrouwelijkheid kan worden

afgeleid. De commissie denkt daarbij aan onder meer de aard van het kanaal, de
aard van de cornmunicatie en de adressering van de communicatie. Gevolg van
deze open benadering is dat zelfs een direct gesprek, zonder gebruik van telecommunicatiemiddelen, onder omstandigheden op constitutionele bescherming
kan rekenen. De commissie realiseert zich dit verstrekkende gevolg van de gekozen
benadering, maarziet datjuistals een voordeel.76 Gegeven de opvallende gelijkenis
van de voorstellen van de commissie met de ideeen van haar opdrachtgever, wekt
het weinig verbazing dat het kabinet zich kon vinden in de adviezen van de
commissie op dit punt.77 Naar verwachting zal het algemene techniekonafhanketijke recht op vertrouwelijke communicatie dan ook weer terugkeren
in het nieuwe regeringsvoorstel.

Mijns inziens zijn de problemen met betrekking tot artikel 13 Grondwet ontstaan
op het moment dat de regering, in navolging van Hofman, ervoor koos om het
traditionele criterium voor afbakening van vertrouwelijke communicatie, namelijk
bepaalde aangewezen communicatiekanalen, te vervangen door de subjectieve
wil tot geheimhouding. Een dergelijke benadering, die de constitutionele
beschermwaardigheid ophangt aan de wil van betrokkene, leidt onvermijdelijk
tot allerlei discussies over wat al dan niet heeft te gelden als een objectieve

wilsuiting. Bovendien is niet duidelijk waarom uitsluitend de wil van betrokkene
bepalend zou zijn voor de reikwijdte van het grondrecht. Bij de afbakening van
de vrijheid van godsdienst of de vrijheid van meningsuiting zijn de ideeen van
betrokkene toch ook niet de enige maatstaf? Daarom kan de grondwetgever het
uitgangspunt beter omdraaien. In plaats van de constitutionele beschermenswaardigheid van een bepaalde communicatie afhankelijk te maken van de
74

75
76

Rapport Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, hoofdstuk 6, m.n. p. 162, zie ook J. Nouwt,
P.H. Blok, B.J. Koops, M.H.M. Schellekens, E. Schreuders & M. de Vries, 'Grondrechten in het
digitale tijdperk. Een reactie op het rapport, NJB 2000, p. 1325.
Rapport Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 163.
Rapport Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 154; deze ruime toepassing van het begrip
lag ook besloten in het oorspronkelijke regeringsvoorstel, zie Kamerstukken U 1997/98,25 443,
nr. 3, p. 2-3.
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Kamerstukken H 2000-2001,27460, nr. 1, p. 22 (Kabinetsstandpunt ten aanzien van het advies
van de commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk).
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subjectieve wil vanbetrokkene, dient de wil tot geheimhoudingte worden afgeleid
uit de keuze voor een constitutioneel beschermde vorm van communicatie. In die
benadering garandeert de Grondwet de mogelijkheid om voor geheimhouding te
kiezen doordat de Grondwet een aantal communicatiekanalen aanwijst als
vertrouwelijk. Die constitutioneel beschermenswaardige communicatiekanalen
dienen dan zo te worden gekozen, dat de burger ook daadwerkelijk wat te kiezen
heeft. Derhalve zal op zijn minst een aantal communicatiekanalen die gangbaar
zijn in de praktijk, op bescherming moeten kunnen rekenen. Dat geldt op dit
moment, naar mijn mening, in ieder geval voor de brief, de telefoon, en e-mail.
Dat in deze benadering niet elke vorm van communicatie die betrokkene in een
bepaald geval geheim wil houden, bescherming krijgt op grondwettelijk niveau
is geen probleem zolang betrokkene de reele optie heeft gehad om voor
vertrouwelijkheid te kiezen. Daarbij dient overigens in ogenschouw genomen te
worden dat, anders dan sommigen veronderstellen, communicatiekanalen die niet
onder artikel 13 Grondwet vallen, geenszins 'vogelvrij' zijn.78 Ten eerste bestaat

de mogelijkheid dat de bescherming van minder vertrouwelijke communicatiekanalen wel valt onder de reikwijdte van het algemene recht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer uit artikel 10 Grondwet. Ten tweede staat niets eraan
in de weg dat de wetgever in gewone wetgeving een verdergaande bescherming
biedt aan communicatie dan in de Grondwet. Dat is nu ook het geval. De artikelen
1261-na van het Wetboek van Strafvordering nemen meer vormen van
communicatie in bescherming dan het huidige artikel 13 Grondwet doet.
Daarnaast is het, methet oog op de handhaving van de bescherming, aan te bevelen
om die communicatiekanalen aan te wijzen als vertrouwelijk, die reeds in zekere

mate besloten zijn. De feitelijke beslotenheid van een bepaalde vorm van
communicatie is echter op zichzelf genomen geen grond voor de beschermenswaardigheid ervan.79 Het hulpgeroep van een gijzelaar is niet
vertrouwelijk ook al is hij volledig afgesloten van de buitenwereld. Andersom is
het feit dat bijvoorbeeld e-mail relatiefmakkelijk door derden te onderscheppen
is, geen reden om dit communicatiekanaal per definitie uit te sluiten van
grondwettelijke bescherming. Niet de feitelijke kenmerken van een vorm van
communicatie, maar de constitutionele erkenning is constitutief voor de
vertrouwelijkheid van communicatie in de zin van de Grondwet.

78

79

Zie bijvoorbeeld N.A.N.M. van Eijk, '(G)een recht op vertrouwelijke communicatie: fax en email
vogel vrij', NJB 1997, p. 1554-55.
Vergelijkdeopmerkingenoverhet onderscheid tussen het normatieve en descriptieve gebruik van
het begrip 'privaat' in hoofdstuk 7 § 5.1.
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Aangezien ineen rechtssysteem zonderconstitutionele toetsingde grondwettelijke
erkenning sterk leunt op de tekst van de grondwet, lijkt het mij onvermijdelijk
dat de Grondwet een 'techniekafhankelijke' opsomming van beschermde
cornmunicatiekanalen bevat.80 Een louter beginselachtige verklaring laat in een
dergelijk systeemteveel ruimte voorde terreurvande democratische meerderheid.
De voorbeelden van techniekonafhankelijke bepalingen in buitenlandse
rechtsstelsels die de commissie noemt ter ondersteuning van haar pleidooi voor
techniekonafhankelijkheid, zijn dan ook niet toevallig alle afkomstig uit
rechtsstelsels die wel een vorm van constitutionele toetsing kennen (Duitsland,
Frankrijk, Verenigde Staten).81 Overigens lijkt het mij principieel onjuist om op
dit moment een techniekonafhankelijke bepaling in te voeren met het argument
dat hettoetsingsverbodinNederland zijn langste tijdheeft gehad.82 Op de discussie
overhet toetsingsverbod, die de fundamenten van de Nederlandse staatsinrichting
raakt, kan en mag in dit kader niet worden vooruitgelopen.

Het risico dat een opsomming van beschermde communicatiekanalen veroudert,
is aanwezig, maar moet niet worden overdreven. Het is zaak de beschermde
communicatiekanalen uit te kiezen op een zekere 'constitutionele rijpheid'. Het
techniekafhankelijke briefgeheim staat al meer dan 150 jaar in de Grondwet. De
telefoon is nu meer dan eeuw lang een zeer gebruikelijk communicatiekanaal, en
het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat veranderen. Indien vanwege
de veronderstelde technologische turbulentie op dit moment nog niet te overzien
is o fe-mail en andere moderne communicatiekanalen een vergelijkbare bestendige
rijpheid bezitten, is er niets op tegen om de grondwetswijziging uit te stellen tot
een moment dat op dat punt meer duidelijkheid bestaat. Het is beter de
technologische ontwikkelingen te laten uitkristalliseren, voordat tot aanpassing

van de Grondwet wordt besloten, dan nu een sprong in het duister te doen met
een onbepaalde bepaling.

Verkeersgegevens en belemmering van de communicatie
Hetklassieke post-, telefoon- en telegraafgeheimbeschermde uitsluitend de inhoud
van de communicatie tegen kennisneming doorbuitenstaanders. Diebescherming
is in twee opzichten beperkt. Ten eerste laat artikel 13 Grondwet de belemmering
80

81

82
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Idem A Koekkoek, P. Zoontjens, F Vlemminx, G-J Leenknegt, J. Nouwt, B J. Koops, H. van
Schooten-van der Meer, R. Bos, Bescherming van grondrechten in het digitate tijdperk. Een
rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden,
Duitsland, Frankrijk, Belgit, de Ferenigde Staten en Canada, Tilburg: Katholieke Universiteit
Brabant 2000, p. 234.
Rapport Grondrechten in het digitale tijdperk 2000, p. 62.
Zie Rapport Grondrechten in het digitale tijdperk 2000, p. 49; de regering heeft onlangs een
grondwetswijziging voorgesteld die constitutionele toctsing mogclijk moet maken, zie Kamerstukken
H 2001/02, 28 331, nrs. 1-3.
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van communicatie ongemoeid. Het censureren of vernietigen van berichten is
momenteel dus niet in strijd met het recht op vertrouwelijke communicatie. Artikel
13 spreekt namelijk uitsluitend van het onschendbaarheid van hetgeheim van de

brief, de telefoon en de telegraaf. Sommige auteurs betogen dat de in artikel 7
Grondwet beschermde vrijheid van meningsuiting wel in het geding zou zijn bij
dergelijke belemmeringen van de communicatie.83 Ten tweedebiedthet rechtgeen
bescherming tegen vormen van kennisneming die geen betrekking hebben op de
inhoud vandecommunicatie. Gegevens over hetcommunicatieverkeer, zoals het
tijdstip van communicatie, de duur van de communicatie, de gebelde nummers,
et cetera, vallen naar huidige opvattingen niet onder artikel 13 Grondwet.84 Het
algemene recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals neergelegd
in artikel 10 Grondwet, zou wel op deze 'verkeersgegevens' van toepassing zijn,
maarde bescherming daarvan is veel minderhoog vanwege de zeerruim opgezette
beperkingsclausule.85

Het feitdatartikel 13 Grondwet nietbeschermt tegen debovengenoemde inbreuken
op vertrouwelijke communicatie verdraagt zich niet met de aan die bepaling ten
grondslag liggende waarde. Hetrechtop vertrouwelijke communicatie garandeert
dat iedereenbinnenbepaalde kanalen volkomen vrij en ongehinderd van gedachten
kan wisselen met anderen.86 Het recht beschermt zodoende intieme relaties en
waarborgt een democratische meningsvorming. Deze waarden worden niet alleen
bedreigd door schending van het communicatiegeheim in strikte zin. De vrijheid
van verlrouwelijke communicatie is ook in het geding als de communicatie wordt
belemmerd door censuur en vernietiging of wordt beYnvloed door een continue
verzameling van verkeersgegevens. Om die reden beschouwt het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens het verzamelen van dergelijke gegevens ook als
87
inbreuk op de privacy van de communicatie.

Het uitsluiten van dergelijke inbreuken volgt niet, zoals sommigen suggereren, 88
uit het onderscheid tussen enerzijds het recht op de vrijheid van meningsuiting
en anderzijds het recht op privacy, waarvan het recht op vertrouwelijke
communicatie een onderdeel vormt. Het onderscheid tussen deze grondrechten
heeft namelijk geen betrekking op de aard van de inbreuk, maar op de aard van

83

84
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88

Zie onder meer A.W. Hins & A.J. Nicuwenhuis, 'Hoe baken je cert
grondrecht af?',NJB 1999, p
163-65; Hofman 1995, p. 478-79.
Zie onder meer Kamerstukken II 1996/97, 25 443, nr. 3, p. 3.
Ziein laitischezin o.m.KamerstukkenH 1997/98,25443, B, p. 1, Dommering 1997, p. 145; Hofman
1995, p. 70-1; Nieuwenhuis 1998, p. 429.
Zie onder meer Hofman 1995, p. 5; Van den Velden 1859, p. 132.
EHRM 2 augustus 1984, Series A, vol. 82, §84 (Malone).
Hins & Nieuwenhuis 1999.
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de vrijheid die wordt beschermd. Het recht op privacy beschermt een private
vrijheid. Het recht op vrije meningsuiting beschermt de publieke vrijheid om
openbaar te communiceren. Beide rechten behoeven bescherming tegen elke
mogelijke inbreuk. Zo zouden met een beroep op het recht op privacy in beginsel
alle feitelijke en juridische belemmeringen van het priv6-leven moeten kunnen
worden afgeweerd, inclusief geluidshinder, regelgeving en observatie. Artikel 8
EVRM biedt het priv6-leven die bescherming:9 De vrijheid van meningsuiting
vergt mijns inziens ook dat de overheid zich in beginsel onthoudt van de registratie
van wie welke mening verkondigt in het openbaar.90 Om die reden bestaat
bijvoorbeeld het kiesgeheim.
2.3

Het lichaam

De grondwettelijke geschiedenis van het recht op onaantastbaarheid van het
menselijk lichaam is nog korter dan de geschiedenis van het algemene recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Zelfs in de regeringsvoorstellen voor
de grondwetswijziging halverwege de jaren zeventig was nog geen aparte bepaling
voor de bescherming van de lichamelijke integriteit ingeruimd. Aan de expliciete
constitutionele waarborging van dit recht zou in de Nederlandse situatie namelijk
geen behoefte bestaan.91 Gedurende de parlementaire behandeling van de grondwetswijzigingbleek dit'zelfgenoegzame besef onhoudbaar.92 Opgeschrikt door
het drinkwaterfluorideringsarrest93 stelde het Tweede Kamerlid Kappeyne van de
Copello een amendement voor waarin aan het algemene artikel 10 Grondwet een
nieuw lid werd toegevoegd dat zou moeten zien op de onaantastbaarheid van het
lichaam:4 De regering zag daar niets in omdat zij meende dat de bescherming van
95
de persoonlijke levenssfeermede de bescherming van fysieke integriteit betreft.
De Tweede Kamer heeft zich aanvankelijk laten afschepen met de toezegging dat
de regering een 'diepgaande studie' zou verrichten naar de wenselijkheid van het
recht op fysieke integriteit in de Grondwet. Na meer dan acht jaar studie kwam

89

90

91

92

Zie onder meer EHRM 25 maart 1983, Series A, nr. 61, p. 41 (censuur is inbreuk op privacy van
de correspondentic); EHRM 9 december; 1994, AB 1996,56 (stankoverlast is inbreukopprivacy);
EHRM 21 februari 1990, Series A, nr. 172 (geluidshinder kan inbreuk maken op privacy).
Zie onder meer art. 16 jo. 19 Wbp; Asscher 2001, §2.1 ; de Hoge Raad heeft het recht op anonieme
meningsuiting niet erkend, zie HR 24 augustus 1980, NJ 1981, 659; vergelijk ook hoofdstuk 5
§1.4.
Zie onder meer Tweede rapport Commissie Cals/Donner 1969, p. 32
Zie P.H. Banda, 'Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam', in: A.K. Koekkoek,
W. Konijnenbelt & F.C.L.M. Crijns, Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van de herziene
Grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen: Ars Aequi 1982, p. 250; Kamerstukken II 1976/77,13 872,
nr. 10.

93

HR 22 juni

94
95

Kamerstukken II 1916171, 13 872, nr. 17 (amendement Kappeyne van de Copello c.s.)
Zie Kamerstukken II 1976/77,13 872, nr. 11; Handelingen H 1976/77, p. 2201-2.
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de regering in 1979 met een nota waarin zij haar oude standpunt nogmaals
beargumenteerde:6 De regering vond het systematisch onjuist om een aspect van
hetrecht op depersoonlijke levenssfeereenaparte bepaling te geven wanneergeen
extra bescherming is beoogd, en vreesde dat het algemene privacyartikel eng zou
kunnen worden geYnterpreteerd wanneer de onaantastbaarheid van het lichaam
er niet onder zou vallen. De Kamer, gealarmeerd door het voornemen tot biomedisch onderzoek bij delinquenten en excessen in inrichtingen, besloot ditmaal
wel tot aanvaarding vande motie-Kappeyne van de Copello die de ministeropdroeg
om het recht op onaantastbaarheid van het lichaam grondwettelijk vast te leggen. 97
Het wetsvoorstel datde ministernaaraanleiding daarvan heeft ingediendis zonder
veel discussie in beide lezingen aanvaard:8 Derhalve luidt artikel 11 Grondwet
tegenwoordig: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.' Deze bepaling garandeert
zowel hetrecht ominvloeden vanbuitenafop het lichaam afte weren als het recht
om zelf over het lichaam te beschikken:' Zo kan de burger met een beroep op
dit recht opkomen tegen foltering, onderzoeken in en aanhet lichaamen gedwongen
medische behandelingen. 100
De bovenstaande discussie maakt duidelijk dat alle partijen in het grondwetswijzigingsoverleg voetstoots aannamen dat de lichamelijke integriteit onderdeel
uitmaakt van het algemene recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Juist die omvattendheid van artikel 10 Grondwet maakte, in de ogen van de
regering, dat opname van een apart recht op onaantastbaarheid van het lichaam
overbodig was, te meer omdat de beperkingsclausule van beide bepalingen

gelijkluidend zou zijn. Ook nu het recht op onaantastbaarheid van het lichaam
een apartebepalingheeft gekregen in artikel 11 Grondwet, staat hetprivacykarakter
van dit recht niet ter discussie. Zowel de regering, het parlement, als de
staatsrechtgeleerden zien het recht op onaantastbaarheid van het lichaam als een
verbijzondering van het algemene recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. 101

96

Kamerstukken II 1978/79,15 463, nr. 2 (Nota over de vraag of een bepaling over het recht op
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam in de Grondwet zou moeten worden opgenomen),
m.n. p. 7-9.
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Handelingen H 1978/79, OCV 23, p. 938.
Zie onder meer Kamerstukken II, 16 086, nrs. 1-8.
Kamerstukken U 1978/79,15 463, nr. 2, p. 5.
Kamerstukken II 1978/79,15 463, nr. 2, p. 4.

101

Zie onder meer Kamerstukken

97

II

1979/80,16086, nr. 3-5; Kamerstukken II 1979/80,16086, nr.

8, p. 3 ('Bescherming van de persoonlijke levenssfeerzal naar onze meningmede betrekking hebben
op de bescherming van iemands lichamelijke integriteit'); P.W.C. Akkermans & A.K. Koekkoek,
De grondwel, Zwolle: Tjeenk Willink 2001, p. 253; Hofman, Sap & Sewandono 1995, p. 94; L.
Prakke, J.L De Reede & G.J.M. van Wissen, Handboek van hetNederlandse staatsrecht, Deventer:
Tjeenk Willink 2001, p. 340; G.J.M. van Wissen, Grondrechten, Zwolle: Tjeenk Willink 1992,
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2.4

Het intieme leven

Wat afgezien van de woning, de vertrouwelijke communicatie en het lichaam deel
uitmaakt van depersoonlijke levenssfeer lijkt op heteerste gezicht minderduidelijk.
Toch wijzen de 'globale opmerkingen' die deMemorie van Toelichting opartikel
10 Grondwet noemt, in een bepaalde richting. Om te beginnen neemt deze

toelichting de indruk weg dat het idee van een 'sfeer' of'gebied' letterlijk zou
moeten wordenbegrepen. 'Hoewelhetruimtelijke aspecteen grotebetekenisheeft,
102
is privacytoch niet iets dat alleenruimtelijk tebegrenzen valt', aldus de regering.
Derhalve staat vast dat de persoonlijke levenssfeer niet volledig plaatsgebonden
is. Dit bleek al uit het feit dat bepaalde vormen van communicatie ook buiten de

woning op bescherming kunnen rekenen. Bovendien geldt het recht op
onaantastbaarheid van het lichaam niet alleen binnenshuis. Met vertrouwelijke
communicatie en het lichaam is de buitenhuiselijke priv6-sfeer niet uitgeput. Ook
'sommige gewoonten, gedragingen, contacten, abonnementen, lidmaatschappen
en bepaalde aspecten van het gezinsleven' schaart de Memorie van Toelichting
onder de persoonlijke levenssfeer.103 Dat roept natuurlijk de vraag op welke
gewoonten, gedragingen, contacten, et cetera, op grondwettelijke bescherming
kunnen rekenen. Ook op dit punt geeft de toelichting een belangrijke aanwijzing.
De regering stelt namelijk dat'de aard en mate van intimiteit van hetgeen omtrent
een ander wordt waargenomen ofgepubliceerd hierbij van groot gewicht [is]':04
Het gaat derhalve met name om de bescherming van intieme handelingen, intieme
contacten en intieme aspecten van het gezinsleven. Deze invulling van het begrip
persoonlijke levenssfeer is 'onmiskenbaar' terug te vinden in de jurisprudentie
met betrekking tot artikel 10 Grondwet.'05 In een aantal zaken is het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer met succes ingeroepen tegen
bemoeienis met bijvoorbeeld seksuele of anderszins intieme relaties.'06 In de
woorden van Knigge: 'Bij "onbevangen jezelf willen zijn" moet misschien niet
alleen, maar wel in de eerste plaats, gedacht worden aan seks:'07 Deze invulling
correspondeert bovendien met de betekenis die in andere rechtsgebieden en
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p. 118; Verhey 1992, p. 437.
Kamerstukken II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 40.
Kamerstukken 11 1975/76,13 872, nr. 3, p. 40.
Kamerstukken II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 41.
L.F.M. Verhey, 'Privacyen lichamelijke integriteit: op zoek naar evenwicht', in: J.B.J.M. ten Berge,
P.J.J. van Buuren, H.R.B.M. Kummeling & B.P. Vermeulen, De Grondwet als voorwerp van
aanhoudende zorg, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. 145-68, p. 149.
Zie onder meer HR 20 maart 1992, AB 1992,367; ARRS 24 april 1 986, AB 1987,367; HR 25juni
1993, Rvd»' 1993, 149; HR 21 maart 2000, L/N-nummerAA 5254; vergelijk Hof 's-Gravenhage
5 maart 2002, LIN-nummer AE 0653 (bij observatie van zakelijke relaties is de persoonlijke
levenssfeerniet in het geding); zie voor horizontale verhoudingen ook HR 9januari 1987,NJ 1987,
928 (Edarnse bijstandsmoeder), en de overige in § 2.3 van hoofdstuk 4 besproken jurisprudentie.
Zie diens annotatie bij HR 19 maart 1996, NJ 1997, 85, onder 3.
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rechtsstelsels aan het begrip 'privacy' wordt gegeven. De bescherming van het
intieme leven heeft bijvoorbeeld een belangrijke plaats in het Nederlandse en
Amerikaanse privaatrecht. '08 Een zelfde nadruk op intimiteit is waarneembaar in
de privacyrechtspraak van het Europese Hofvoor de Rechten van de Mens en het
Amerikaanse Hooggerechtshof. Uit de jurisprudentie van die hoven blijkt dat
intimiteit, in de zin van seksualiteit, het gezinsleven en meer in het algemeen het
recht om intieme relaties te ontwikkelen en onderhouden, tot de kern van de
109
persoonlijke levenssfeer behoort.
2.5

Overige onderdelen van de persoonlijke levenssfeer

De afbakening van de persoonlijke levenssfeer is ook ter sprake gekomen in het
kader van het voorstel tot opneming van het recht op onaantastbaarheid van het
lichaam in de Grondwet.110 De afzonderlijke bescherming van het lichaam
suggereerde een soort cartesiaanse scheiding van lichaam en geest, hetgeen de
vraag opriep ofook de bescherming van de geestelijke integriteit onderdeel vormde
van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In antwoord op
Kamervragen hierover nam de minister direct de indruk weg dat de lichamelijke
en geestelijke aspecten van een persoon scherp te scheiden zouden zijn: ti De
bescherming vande geestelijke integriteitzou vooreenbelangrijkdeel voortvloeien
uit de onaantastbaarheid van het lichaam. Daarnaast wees de minister erop dat
ook de bepalingen over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de vrijheid
van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de bescherming van de geestelijke integriteit. Voorzover deze
bepalingen geen uitkomst bieden, zou onder omstandigheden het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden ingeroepen tegen
maatregelen die raken aan 'de binnenkring van iemands persoonlijke
functioneren'.112 De minister noemt daarbij onder meer onderzoek van iemands
karaktermet grafologische methodenen leugendetectoren. Tegelijkertijdbenadrukt
hij dat niet alle aspecten van het persoonlijke functioneren grondwettelijke
bescherming behoeven. 'Grondrechten zijn beperkt tot specifiek omlijnde -vaak
kwetsbaar gebleken- aspecten van iemands individueel en sociaal functioneren',
aldus de minister. 113
108

109

110
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112
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Zie respectievelijk hoofdstuk 4 en 7.
Voor het Amerikaanse constitutionele recht zie hoofdstuk 6; in de jurisprudentie inzake artikel
8 EVRM zijn in dit kader onder meer van belang de zaken ECRM 18 mei 1976, 6825/74, D&R
5 (X v. Usland); EHRM 22 oktober 1981, Series A, 45 (Dudgeon); bovendien noemt artikel 8 EVRM
expliciet het gezinsleven als onderdeel van het privt-leven.
Zie Kamerstukken II 1979/80,16 086, nrs.

3-8.

Kamerstukken II 1979/80,16 086, nr. 3, p. 4-5; nr. 8, p. 2-3.

Kamerstukken II 1979/80,16086, nr. 3, p. 5.
Kamerstukken H 1979/80,16086, nr. 3, p. 4.
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De specifieke omlijning van de persoonlijke levenssfeerheeft de Grondwetgever,
zoals gezegd, voor een belangrijk deel doorgeschoven naar de rechter en lagere
wetgever. Deze rechtspraak en wetgevingomvat, naast de zeeromvangrijke stroom
van regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (waarover
meer in de volgende paragraaf), voornamelijk zaken die direct verband houden
met de hierboven reeds genoemde aspecten van de persoonlijke levenssfeer, te
weten de woning, de vertrouwelijke communicatie, het lichaam en het intieme
leven. Deprivacy van de woning isbijvoorbeeld aandeorde geweest ineenaantal

rechtszaken tegen bestuurlijke belemmeringen van het huiselijke leven. Zo
beschouwde de rechter het ontruimen van een woning en het verbieden van
prostitutie ofdrugshandel binnen een woning als een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer.' 14 De bescherming van vertrouwelijke communicatie is het onderwerp
geweest van jarenlange parlementaire debatten: 15 Dit heeft geresulteerd in een
aantal wetten, waaronder de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden en de Wet
computercriminaliteit, die bescherming geven aan nieuwe vormen van vertrouwelijke communicatie zoals e-mail.116 De privacy vanhet lichaamis eveneens
terug te vinden in een ruim aantal wetten en rechterlijke uitspraken. 1 17 Met name
de ontwikkelingen op het gebied van het DNA-onderzoek, biometrie en
veiligheidsfouilleringen hebben tot veel discussie geleid." 8 De rechtspraak met
betrekking tot de bescherming van het intieme leven kwam hierboven al ter
sprake:19
Daarnaast zijn met name de ontwikkelingen op het gebied van het strafprocesrecht
van belang voor de betekenis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Deze ontwikkelingen zijn exemplarisch voor de inflatie van de

persoonlijke levenssfeer in de laatste decennia. De afgelopen jaren is er, mede
naar aanleiding van de IRT-affaire, veel aandacht geweest voor de verhouding

114
115
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Rb. Roennond 3 januari 1995, NJCM-bulletin 1995, p. 431; ARRS 6 juni 2000, AB 2000,327,
ARRS 28 augustus 1995, AB 1996,204; Rb. Roermond 3 januari 1995, AB 1995, 168.
Zie onder meer de kamerstukken met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering in verband met de regeling van het opnemen van gesprekken met een technisch
hulpmiddel (23 047), het voorstel tot wijziging van de regeling van het gerechtelijk vooronderzoek
in verband met de regeling van de telefoontap en het vorderen van verkeersgegevens (23 251) en
het wetsvoorstel computercriminaliteit I en Il (21 551 en 26 671 ); zie ook HR 19 december 1995,
NJ 1996, 249 (scannen van mobiele telefoons is inbreuk op artikel 8 EVRM en artikel 10 Gw.)
Wet computercriminaliteit, Stb. 1993,33; Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, Stb. 1999,
245.
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Voorjurisprudentie zie onder meer HR 2 juli 1990, NJ 1990,751 (afnemen wangslijm ten behoeve
van DNA-onderzoek); HR 18 juni 1993, NJ 1994, 347 (gedwongen AIDS-test); Hof Arnhem 12
juli 1988,AB 1989, 122 (gedwongen medicatie); voor wetgeving: Wet inzake medische experimenten,
Wet op de orgaandonatie, Wet geneeskundige behandelingsovereenkomsten de Wet DNA-gebruik
in strafzaken.
Zie onder meer Verhey 1995.
Zie hierboven § 2.4.
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tussen het grondrecht op privacy ennieuwe opsporingsmethoden, zoals infiltraties,
observaties en inkijkoperaties. Daarbij lijkt zich een opvallende verschuiving voor
te doen in de afbakening van het begrip persoonlijke levenssfeer. Aanvankelijk
was het grondrecht op privacy uitsluitend van toepassing op een relatiefbeperkte
categorie van priv6-zaken, zoals het huiselijke leven en de briefwisseling. Het

inwinnen van informatie over de meeste andere zaken raakte in die interpretatie
niet aan dit grondrecht. Zo oordeelde de Hoge Raad in 1986 dat hetrechtopprivacy
niet was geschonden door het schaduwen van een persoon op de openbare weg
'omdat de verbalisanten blijkens hun tot het bewijs gebezigde relaas zich hebben
beperkt tot waarneming van hetgeen in het openbaar geschiedde'.120 Tienjaar later
was de Hoge Raad nog dezelfde mening toegedaan. In de Zwolsman-mak oordeelde
de Raad namelijk dat het de politie vrij staat om, ter uitvoering van hun wettelijke
taak, personen in het openbaar te observeren, schaduwen en fotograferen:21 De
Hoge Raad liet in die zaak in het midden ofdeze handelingen een inbreuk maken
op depersoonlijke levenssfeer, maarstelde wel dat'indien doorzulke verrichtingen
een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou worden gemaakt, de
globale taakomschrijving van artikel 2 Politiewet daarvoor een toereikende
wettelijke grondslagbiedt'.122 Uithet feit dat de Raad artikel 2 Politiewetnoemde
als wettelijke grondslag voordezebevoegdheden, kan worden afgeleiddat de Raad
van mening was dat deze handelingen het grondrecht op privacy eigenlijk niet
schenden. In een eerdere passage in hetzelfde arrest had de Hoge Raad namelijk
overwogen dat de globale taakstelling van de politie in artikel 2 Politiewet een
onvoldoende grondslag biedt voor inbreuken op fundamentele rechten zoals het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 123 Kennelijk was de Hoge
Raad van mening dat beperkte inbreuken op de persoonlijke levenssfeer het
grondrecht op privacy in de zin van artikel 10 Grondwet niet wezenlijk schenden.
Juridisch gezien bestaat er in ieder geval geen verschil tussen beperkte inbreuken
op de persoonlijke levenssfeerenopsporingshandelingendie naarhet oordeel van

120 HR 14 oktober 1986, NJ 1988,511 (ook: NJ 1987,564); HR 19 februari 1991, NJ 1992,50
('Voorzover het middel de klacht bevat dat door het strafrechtelijk beslag op de journalistieke
filmopnamen het rechtop eerbiediging van de persoonlijkclevenssfeervan de betogers is geschonden,
ziethet eraan voorbij dat [...] de filmopnamen slechts betrekking hadden op hetgeen in het openbaar
geschiedde, terwijl niet is vastgesteld ofaangevoerd datde opnamen betrekking hadden op situaties
waarin, naar moest worden aangenomen, de betrokkenen onbevangen zichzelf wilden zijn').
121

HR 19 december 1995, NJ 1996,249;

het

hofwas

zelfs van oordeel dat een nog veel ruimere groep

vanopsporingsmiddelengeen inbreukmaaktopdepersoonlijke levenssfeer: 'Hetobserveren, maken
van foto's, gebruik maken van peilzenders, het ondersteunen van observaties in het openbaar met
videoapparatuur, het runnen van informanten en het gebruiken van mobiele scanners met een beperkt
bereik ter ondersteuning van mobiele observatie, Ikunnen], ook in de pro-actieve fase door
opsporingsambtenaren worden toegepast' (§ B ad 9). De Hoge Raad kon zich omcassatietechnische
redenen niet uitspreken over de juistheid van die stelling
122

Idem, § 6.4.5.

123

Idem, § 6.4.4.
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de Hoge Raad de persoonlijke levenssfeer in het geheel niet raken, zoals het
doorzoeken van vuilnis of auto's. 124

Het bovengenoemde standpunt vande Hoge Raad is naarde achtergrond geschoven
door de parlementaire enquete inzake opsporing door de commissie-Van Traa.
Deze commissie constateerde in haar rapport dat er sprake was van een 'crisis in
de opsporing:125 De belangrijkste oorzaak daarvoor was het gebrek aan regeling

en controle van de diverse opsporingsmethoden. Met de Hoge Raad was de
enqu6tecommissie van oordeel dat algemene bepalingen zoals de artikelen 2
Politiewet en 141 Wetboek van Strafvordering het toezicht en de opsporing
onvoldoende normeerden, zeker in het geval dat een opsporingsmethode inbreuk
maaktop fundamentele rechten. De vraag is echter wanneer een opsporingsmethode
inbreuk maakt op fundamentele rechten zoals het recht op privacy. De commissie
lijkt bij de beantwoording van die vraag andere criteria te hebben aangelegd dan
de rechtspraak tot dan toe had gedaan. De commissie ging ervan uit dat observaties
die betrekking hebben op het openbare leven, in strijd kunnen komen met het

grondrecht op privacy indien die methoden onnodig lang worden toegepast of in
geen verhouding staan tothet doel van de opsporing.'26 Kortom, de commissie-Van
Traa heeft de reikwijdte van de persoonlijke levenssfeer opgerekt en de aandacht
verschoven naar de rechtvaardiging voor de inbreuken daarop.
De bovengenoemde visie van de enquttecommissie op de reikwijdte van de
persoonlijke levenssfeer is overgenomen door de regering en heeft ten grondslag
gelegen aan de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, die naar aanleiding van
de parlementaire enqu6te tot stand is gekomen.'27 De Memorie van Toelichting
op die wet legt uit dat de grenzen van het recht op privacy afhankelijk zijn van
de verwachtingen van betrokkene en de omstandigheden van het geval.128 Bij

stelselmatige observatie, infiltratie, pseudo-koop, stelselmatig inwinnen van
informatie, schending van vertrouwelijke communicatie en onderzoek van besloten
plaatsen zijn die omstandigheden dusdanig dat betrokkene 'naar huidig inzicht'
een redelijke privacyverwachting heeft, aldus de regering.129 Daarom voorziethet
wetsvoorstel in een specifieke wettelijke regeling van deze opsporingsmethoden.
Echter, in bijna al deze gevallen hebben de relevante omstandigheden en
124

125

126
127

128
129
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HR 19 december 1 995,NJ 1996, 249 (vuilnissnuffel is geen schending van artikel 8 lid 1 EVRM);
HR 19 maart 1996, NJ 1997,85 (inkijken en openen auto is geen inbreuk op hetrechtop eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer).
Zie Enquttecommissie opsporingsmethoden, 'Inzake opsporing. Eindrapport', Kamerstukken II

1995/96,24 072, nrs. 10-11, p. 413-5.
Idem, p. 201-3. 456-60.
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, Stb. 1999,245.
Kamerstukken H 1 996/97,25 403, nr. 3, § 2.5.
Idem, p. 12
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verwachtingen geen betrekking op het priv6-karakter van de handelingen van de
verdachte, maar op de aard van de handelingen van de opsporingsambtenaar. Het
gaat om de duur, frequentie, toegepaste hulpmiddelen, heimelijkheid en
reproduceerbaarheid van de waarnemingen, in plaats van de intimiteit ofprivaatheid
van het object van waameming.130 Met andere woorden, het uitgangspunt van de
wet is dat de burger overal, dus ook in de openbare ruimte en anderszins publieke
sferen, een recht heeft om onbevangen en onbespied te blijven, maar dit recht is
alleen bij stelselmatige inbreuken in het geding:M Er lijkt in het Nederlandse
strafprocesrecht dus sprake van een ingrijpende transformatie van de betekenis
van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
De rechterlijke macht lijkt de bovengenoemde transformatie uiterst schoorvoetend
te accepteren. Vooralsnog leveren observaties vanhetgeen inhetopenbaar geschiedt

in de regel geen schending op van het grondrecht op privacy. Zo accepteerde de
Hoge Raad nog in 2001 het oordeel van het hof dat video-observaties 'met een
aanzienlijke frequentie' hooguit eenbeperkte en dus zondermeergerechtvaardigde
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maken omdat de camera's slechts hadden
geregistreerd wat een ieder die zich in de openbare ruimte bevond, kon
waarnemen. 132 Onlangs oordeelde de Hoge Raad zelfs dat observaties waarvan
was vastgesteld dat zij stelselmatig waren, toch slechts een beperkte en derhalve
zonder meer gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakten
omdat de observaties zich voornamelijk beperkten tot hetgeen in het openbaar
geschiedde.133 Uit een ander arrest vande Hoge Raadblijkt dat ook semi-publieke
ruimtes, zoals de lounge van een hotel, in beginsel geen onderdeel uitmaken van
de persoonlijke levenssfeer.'34 Dat impliceert niet dat observatie van hetgeen in
het openbaar geschiedt nooit inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer omdat
men soms ookinde openbareruimte recht heeftom'onbevangen zichzelfte zijn'. 135
130

Idem K. Rozemond, 'Stelselmatige observatie zonder wettelijke grondslag'. NJB 1999, p. 671-6.

131

S.A.M. Stolwijk, 'Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het wetsontwerp bijzondere

132

opsporingsbevoegdheden', D&D 1997, p. 864.
HR 10 april 2001, NJ 2001, 204; zie ook HR 16 januari 2001, NJ 2001,207 ('Nu verdachte niet
binnenshuis werd geobservcerd en slechts datgene werd geobserveerd hctgeen ieder die zich in
de opcnbare ruimte bevond kon waarnemen, leverde de met behulp van een videocamera uitgevoerde
observatie slechts een zo beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer op, dat art. 141 en 142
Sv. voldoende wettelijke grondslag bieden'); HR 5 juni 2001, NJ 2001, 518 (het tientallen keren
schaduwen van een auto op de openbare weg gedurende enkelejaren is geen stelselmatige observatie
en slechts een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer), zie ook HR 13 oktober 1992, NJ
1993,223 (fotograferen van pet'sonen in het openbaar niet onrechtmatig).

133

HR

134

HR 2 juni 1998, NJ 1998, 783; zie ook HR 13 juni 1995, NJ 1995, 684 (langdurige observaties
met videocamera bij besloten plaats (box) niet onrechtmatig); HR 25 januari 2000, NJ 2000,279
(obscrvatie van een bedrij fsterrein met behulp van een videocamera vanaf de openbare weg niet
onrechtmatig).
De stelling dat er geen recht op privacy in de openbare ruimte bestaat gaat in zijn algemeenheid
ook de Hoge Raad te vcr, zie HR 18 mei 1999, NJ 2000, 104.

135

12 februari 2002, JOL 2002,206.
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Uit de verwijzingnaarhetEdamse Bijstandmoederarrestdiemen terondersteuning
van die stelling doorgaans aanhaalt, blijkt dat men daarbij met name doelt op het
intieme leven. Dit wordt bevestigd door het feit dat de bij mijn weten enige keer
dat de Hoge Raad wel een schending van de persoonlijke levenssfeer heeft
aangenomen bij observaties vanafde openbare weg, de observaties dienden om
vast te stellen of twee personen samenleefden. 136 Wanneer echter opsporingsmethoden niet raken aan de in de bovenstaande paragrafen besproken kernonderdelen vanpersoonlijke levenssfeer (woning, vertrouwelijke communicatie,
lichaamen intieme leven), neemtderechterzeldentotnooiteenmeerdanbeperkte
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer aan.
Ikben het eens met de stelling datbijzondere opsporingsmethoden eenbijzondere

wettelijke grondslag vergen. Uit aanvaarding van die stelling volgt, anders dan
de commissie-Van Traa en de wetgever lijken te veronderstellen, echter niet dat
alle bijzondere opsporingsmethoden inbreuk maken op het grondrecht op privacy.

Mijns inziens zijn bij het gros van de bijzondere opsporingsmethoden niet de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, maar andere rechtsbeginselen inhet
geding, in het bijzonder het legaliteitsbeginsel. Dit laatste beginsel eist dat de
handelingen van opsporingsambtenaren aan maat en regel worden gebonden. In
het strafprocesrecht is die gedachte gecodificeerd in het eerste artikel van het
wetboek: ' Strafvorderingheeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien'. Het
strafprocesrechtelijke legaliteitsbeginsel waarborgt een democratische legitimering
van de opsporing en garandeert rechtszekerheid voor de burger. Het
legaliteitsbeginsel eist dat alle opsporingsmethoden die stelselmatig worden
toegepast, hun grondslag moeten vinden in een specifieke wettelijke regeling.
Heimelijke vormen van opsporing, zoals infiltratie, het runnen van informanten
en verborgen observatie, behoeven op grond van het legaliteitsbeginsel extra
aandacht omdat de verborgenheid van die methoden misbruik in de hand werkt.
Daarnaastbestaatbij pseudo-koop het gevaardat strafbare feiten worden uitgelokt,
kan het gebruik van informanten op gespannen voet staan met de cautieplicht en
leidt infiltratie mogelijk tot het plegen van strafbare feiten door opsporingsambtenaren. Dergelijke activiteiten kunnen de integriteit van het opsporingsapparaat
en het recht op een eerlijk proces in gevaar brengen. Dit zijn bijkomende
argumenten voor een wettelijke regeling, maar met het recht op privacy hebben
deze omstandigheden mijns inziens niets van doen. 137 Daarnaast zullen

136

137

Zie HR 21 maart 2000, UN-nummer AA 5254.
Bij de parlementaire behandeling lijkt ook de minister zich dit te hebben gerealiseerd voor wat

betreft infiltratie, zie Kamerstukken II 1997/98, 25 403, nr. 7, p. 24 ('Deze zware eisen [die de
wet aan infiltratie stelt] zijn evenwel niet zozeer ingegeven door de inbreuk op het recht op privacy
dat bij infiltratie aan de orde kan zijn, maar door de risico's voor de integriteit van de opsporing
die in het geding zijn').
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opsporingsambtenaren zichbij de invulling van hun wettelijke bevoegdhedendienen
te houden aan de geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk

strafprocesrecht, zoals het vermoeden van onschuld, het beginsel van hoor en
wederhoor, het verbod van willekeur, het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van
redelijke en billijke belangenafweging:38 Deze beginselen vormen tezamen een
meerdan voldoende grondslag vooreen rechtsstatelijke regeling vande opsporing.
Opsporingsmethoden die inbreukmaken op het recht op privacy, zoals de betreding
van de woning en de bemoeienis met vertrouwelijke communicatie, behoeven een
duidelijke wettelijke grondslag. Zoveel is zeker.139 De complementaire stelling

datalle opsporingsmethode die een duidelijke wettelijke grondslag behoeven, een
schending van het recht op privacy opleveren, deel ik niet en ook de rechtspraak
ondersteunt die stelling vooralsnog niet. Aanvaarding van die stelling leidt tot een
onnodige inflatie van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
die het zicht op de overige beginselen die het strafrecht van oudsher vorm geven,
ernstig belemmert.
2.6

Privacy en persoonsgegevens

De leden 2 en 3 van artikel 10 Grondwet dragen de wetgever op om regels te stellen

in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Lid 2 bevat een algemene
regelingsopdracht. Lid 3 bepaalt dat die regels in ieder geval het recht op
kennisneming en verbetering vanpersoonsgegevens dienen te bevatten. Deze twee
instructienormen worden geacht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
te dienen. Dat volgt ten eerste uit de plaatsing van deze leden onder het algemene

rechtop eerbiediging van de persoonlijke levenssfeeruitartikel 10 1id 1 Grondwet.
Bovendien stelt lid 2 uitdrukkelijk dat de regels nodig zijn 'ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer'. Uit het onderstaande overzicht zal evenwel blijken
dat de koppeling van deze instructienormen aan het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, een historische misser is.
De specifieke opdracht om de persoonlijke levenssfeer te beschermen tegen de
registratie van gegevens is voor het eerst te vinden in het regeringsvoorstel tot
wijziging van de Grondwet van 1975:40 Hoewel de bescherming tegen
persoonsregistraties voor dat jaartal wel de aandacht had, getuige onder meer de

138

139
140

Zie het overzicht in G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem: Gouda Quint
1995, hoofdstuk IV.
Zie onder meer J.B.H.M. Simmelink, De rechtsstaatgedachte achter art. 1 Sv., Arnhem: Gouda
Quint 1987; Corstens 1995, p. 13 e.v.
Kamerstukken II 1 975/76,13 872, nr. 1-2.
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instelling van de commissie-Koopmans,141 bevatten noch de adviezen van de
commissie-Cals/Donner, noch het regeringsvoorstel van 1970 een specifieke
bepaling over dit onderwerp.142 De adviescommissie-Cals/Donner had zich wel
gebogen over de wenselijkheid van de grondwettelijke erkenning van een recht
op inzage en correctie van persoonsgegevens, maar achtte de opname van een
dergelijk recht in de Grondwet'niet opportuun:143 De meerderheid van de leden
vond een gewone wettelijke regeling voldoende. Daarbij merkte de commissie
overigens op dat het toenmalige wettelijke stelsel reeds een aantal
aanknopingspunten en grondslagen voor een dergelijke regeling bood.
[Het recht op inzage en correctie] kan beschouwd worden als een uitvloeisel
van beginselen van behoorlijk bestuur als fair play, de eis van voldoende
voorbereiding van stukken en het inachtnemen van de eis van overlegging van
stukken, enz. Daarvoor zijn reeds in wetten die betrekking hebben op de
beslissing van geschillen, aanzetten te vinden, zoals in de Wet op de Raad van
State, de Ambtenarenwet 1929 en in andere wetten die de administratieve
rechtspraak regelen, die de overlegging en openstelling ter inzage van het
144
dossier tot een aangevochten beslissing heeft geleid, voorschrijven.

De aanknopingspunten voor de regeling van inzage en verbetering van
persoonsgegevens zoekt de commissie dus niet bij de bestaande regels inzake het
recht op privacy, maar bij de beginselen van behoorlijk bestuur en het recht op
een eerlijk proces. In het privaatrecht ziet de commissie vergelijkbare
mogelijkheden omde inzage en correctie vanpersoonsgegevens teregelen. 145 Deze
rijke bronnen van regels zijn uit het zicht verdwenen toen in de jaren daarna het
recht op privacynaar voren werd geschoven als de grondslag vooralle aanspraken
met betrekking tot persoonsgegevens. In de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid die de regering Den Uyl in 1974 opstelde, figureerde het recht
op inzage weliswaar nog onder de kop 'openbaarheid van bestuur',146 maar het
uiteindelijke grondwetsvoorstel plaatste het recht op inzage en correctie onder
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Hetbovenstaande roept de vraag op waarom de grondwetgeverervoor heeft gekozen
om de wettelijke regeling van persoonsregistraties, en in het bijzonder het recht
op kennisneming en verbetering, op te hangen aan het recht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer. Het verband tussen de regeling vanpersoonsregistraties
141

Zie uitgebreid hoofdstuk 5.
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Kamerstukken Il 1970/71,11 051, nr. 1-2, Eindrapport Commissie-Cals/Donner 1971, p. 236-39.
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Eindrapport Commissie-Cals/Donner
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Eindrapport Commissie-Cals/Donner 1971, p. 238.
Vergelijk hoofdstuk 4 §1.1.
Kamerstukken II 1973/74,12 944, nr. 2, p. 38.
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enhetrecht op eerbiediging vandepersoonlijke levenssfeer wordt nogonduidelijker
na lezing van de Memorie van Toelichting op het tweede en derde lid van artikel
10 Grondwet. Daaruit blijkt namelijk dat voor de toepasselijkheid van deze
onderdelen van artikel 10 helemaal niet ter zake doet of de gegevens betrekking
hebben op de persoonlijke levenssfeer in de zin van het huis, de vertrouwelijke
communicatie, het intieme leven, et cetera.14' De gegevens mogen betrekking
hebben op'deindividuele burgermet al zijnhoedanigheden, gedragingen en andere
kenmerken, welke zijnpersoonenleven vormen:148 Zodoende is, zoals Overkleeft-

Verburg terecht constateert, de gehele verwerking van persoonsgegevens onder
het beslag van het grondrecht op privacy gebracht.149 De reden voor de
grondwettelijke bescherming van persoonsgegevens is ook niet dat de persoon
'met al zijn hoedanigheden' buiten beeld dient te blijven, maardat deze gegevens
gebruikt kunnen worden om ingrijpende beslissingen te nemen. Zo wijst de minister
erop datpersoonsregistraties eenrol kunnen spelenbij het verkrijgen van een huis,
de opbouw vaneenloopbaanenhet verwerven van een geldlening.iSO De aantasting
van privacy zou in deze gevallenbestaan uit het gebruik dat van de gegevens wordt
gemaakt, aldus de minister.
De beslissingen die deministernoemt, kunnen inderdaaddiep ingrijpen in iemands
leven, maar het blijft onduidelijk wat dergelijke beslissingen van doen hebben
met het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De stelling dat het
gebruik van persoonsgegevens voor het nemen van deze beslissingen de
persoonlijke levenssfeer aantast, suggereert dat het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeerzou waarborgendat iemand eenhuis krijgt, een loopbaan
kan opbouwen en geldleningen kan verwerven. Een dergelijke interpretatie van
het recht op privacy als alomvattend sociaal grondrecht lijkt de minister evenwel
niet voor te staan en strookt in ieder geval niet met de uitleg die men gewoonlijk
aanhetrechtop eerbiediging vande persoonlijke levenssfeergeeft. Het lijktjuister
om te zeggen dat bij het nemen van ingrijpende beslissingen een aantal
zorgvuldigheidsnormen in acht genomen moet worden, waaronder een aantal eisen
met betrekking tot de gegevens die ten grondslag liggen aan de beslissing. Zo

dienen de gegevens correct en relevant te zijn. Daarnaast moet betrokkene in de
gelegenheid zijn gesteld om de gegevens in te zien en om daar zo nodig

verbeteringen op aan

te

brengen. Dit is

de

interpretatie die in de uit-

voeringswetgeving is gegeven aan de instructienormen uit de leden 2 en 3
Grondwet. Deze wetgeving, waaronder de Wet Persoonsregistraties en de Wet

147 Kamerstukken II 1975/76,13 872, nr. 3, p. 41.
148 Kamerstukken 1/ 1975/76,13 872, nr. 3, p. 41.
149 G. Overkleeft-Verburg, 'Artikel 10', in: Koekkoek 2000.
150 Kamerstukken H 1975/76,13 872, nr. 3, p. 41.
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bescherming persoonsgegevens, codificeert een aantal beginselen van behoorlijk
gegevensbeheer.
I

51

Uit het bovenstaande blijkt dat

de functie van de instructienormen uit de leden
2 en 3 van artikel 10 Grondwet sterk verschilt van de functie van het recht op

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals dat uit de voorgaande paragrafen
naar voren kwam. De leden 2 en 3 garanderen namelijk niet dat bepaalde kwetsbare,

zeerpersoonlijke ofintieme onderdelen van het leven bescherming krijgen tegen
allerhande inbreuken, maar onderwerpen de verwerking van persoonsgegevens
aan een aantal beginselen van behoorlijk gegevensbeheer. Dat heeft tot gevolg
dat, ten eerste, de Grondwet slechts een recht op inspraak waarborgt, via inzage
en correctie van persoonsgegevens, in plaats van een recht om de registratie van
persoonsgegevens af te weren. De Nederlandse Grondwet erkent geen algemeen
recht op informationele zelfbeschikking of anonimiteit.152 Het doel van de
beginselen van behoorlijk gegevensbeheer is namelijk niet om de stromen van
persoonsgegevens te blokkeren, maar ze in goede banen te leiden.153 Ten tweede
is het belang van de naleving van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer
niet afhankelijk van de intimiteit van de gegevens. Daarom is de wetgeving in
verband met de verwerking van persoonsgegevens niet beperkt tot gegevens die
betrekking hebben op de klassieke privt-sfeer van huis, vertrouwelijke
communicatie en intieme relaties. Het volstaat dat de gegevens betrekking hebben
op een persoon. 154 Het privaat-publiekonderscheid speelt in dit kader geen rol.
Ook de verwerking van gegevens die uitsluitend betrekking hebben op onderdelen
van het leven die niet tot de klassieke persoonlijke levenssfeer behoren, is
onderworpen aan het wettelijke regime. Sterker nog, een aantal onderdelen van
het'publieke leven', zoals politieke optredens en misdaden, kan rekenen op extra
bescherming. Gegevens over deze activiteiten zijn gevoelige gegevens waarmee
155
bijzonder voorzichtig moet worden omgegaan.
Gegeven de opvallende verschillen tussen enerzijds de functie van de
regelingsopdrachten uit de leden 2 en 3 van artikel 10 Grondwet en anderzijds
de functie van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, is het
wenselijk om de regelingsopdracht duidelijk te scheiden van het recht op

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een splitsing van deze twee
onderdelen van artikel 10 Grondwet zou de duidelijkheid ten goede komen van

151

Zie hoofdstuk 5.

152

Zie onder meer Kamerstukken 11 1997/98,25 892, nr. 3, p. 9; Kamerstukken H 2000/01,27 460,
nr. 1,19-21; Rapport Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 125-6.

153
154

Zie hoofdstuk 5 § 1.3.
Idem.

155

Zie artikel 16 jo. 19 en 22 Wbp
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zowel het algemene recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als de
grondslagen van de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.
Gegeven het fundamentele belang van een duidelijke afbakening van de
grondrechten, zou de aanstaande wijziging van de Grondwet moeten worden
aangegrepen om deze verheldering van de 'allervaagste bepaling uit de
grondrechtencatalogus' door te voeren. Daarom heb ik de Kamercommissie van
Binnenlandse Zaken voorgesteldomde regelingsopdracht te scheiden vanhetrecht
156
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

In een reactie op het kabinetsstandpunt over het rapport van de commissie
'Grondrechten in het digitale tijdperk', heeft de Tweede Kamer mijn voorstel
157
voorgelegd aan de minister. De minister heeft daarop ontwijkend geantwoord.
Hij zegt het belang van het onderscheid tussen de bescherming van het priv6-leven
en'informationele privacy' (ik prefereerde benaming: 'beginselen vanbehoorlijk
gegevensbeheer') te onderschrijven, maardoetdaar feitelijknietsmee. Integendeel,
hij bevestigt de kern van het probleem, door erop te wijzen dat het huidige artikel
10 Grondwet zowel het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als
'informationele privacy' omvat. Dit onderbrengen vandebeginselen vanbehoorlijk
gegevensbeheer bij het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is
nu juist de bron van de onduidelijkheid die artikel 10 Grondwet omgeeft.
Het gevaar van de verwarring die ontstaat door samenbrenging van de beginselen
van behoorlijk gegevensbeheer en de bescherming van het priv6-leven in 66n
bepaling, is enerzijds dat de indruk kan ontstaan dat de burger geen recht heeft

op behoorlijk gegevensbeheer indien de gegevens geen betrekking hebben op het
privt-leven in strikte zin. Zo wordt soms ten onrechte verondersteld dat er geen
normen gelden voor informatieverzameling in de publieke ruimte, omdat in dat
geval hetpriv6-leven niet in het geding is. 158 Bovendien kan de eenzijdige nadruk

op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer andere grondslagen van het
gegevensbeschermingsrecht, zoals de beginselen die de commissie Cals/Donner
159
Anderzijds dreigt de principiele
noemde, naar de achtergrond drukken.
onschendbaarheid van het priv6-leven ernstig te worden gerelativeerd, indien in
het kader van de verwerking van persoonsgegevens wordt benadrukt dat 'de
zeggenschap van betrokkene over de hem betreffende gegevens geen onderdeel

156

157
158

159

P.H. Blok, 'De splitsing van privacy. Adviesoverhetgrondrechtopprivacyin hetdigitale tijdperk',
AAe 2001, p 435-9.
Kamerstukken 1/ 2000/01,27 460, nr. 2, p. 44.
Zie bijvoorbeeld Pres.Rb. Maastricht 30 september 1991, KG 1991, 376.
Zie voor een uitgebreide opsomming van relevante beginselen, hoofdstuk 5 § 1.2.
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is vanhet geldend recht'.160 Metbetrekkingtothetbeperkte domein van hetpriv6leven, waaronder het huiselijke leven, het gezinsleven en vertrouwelijke
communicatie, heeft deburger wel degelijkhetrecht ominbeginsel alle ongewenste

gegevensverwerkingen af te weren. Niet elke onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens is in strijd met het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer, maar elke verwerking van persoonsgegevens over de persoonlijke
levenssfeer is in beginsel onrechtmatig. Deze en dergelijke verwarringen kunnen
eenvoudig worden voorkomen indien de Nederlandse Grondwet de bescherming
van het priv6-leven en de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer duidelijk
scheidt. Mijn voorstel om de zorg voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking
van persoonsgegevens los te koppelen van het recht op eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer, zou de nodige duidelijkheid scheppen.
Een volgende vraag is of de zorg voor de behoorlijkheid en zorgvuldigheid van
de verwerking van persoonsgegevens moet worden gegarandeerd door een
grondwettelijke regelingsopdracht. Die vraag valt uiteen in twee onderdelen. Ten
eerste is het de vraag of de zorg voor de behoorlijkheid en zorgvuldigheid van
de verwerking vanpersoonsgegevens noodzakelijkerwijs de vormmoet aannemen
van wettelijke regels.16' De huidige formulering van de instructienorm eist dat de
wet regels stelt in verbandmethet vastleggenen verstrekken vanpersoonsgegevens.

Aldus verplicht de Grondwet de wetgever om de zorg voor een behoorlijk
gegevensbeheer vormte geven in een wettelijke regeling. Het is echter discutabel
of die vormgeving effectief en gewenst is. Uit de evaluatie van de Wet
Persoonsregistraties is bijvoorbeeld duidelijk gebleken dat een wettelijke regeling
maar een zeerbeperkt effect heeft gehad op de gegevensverwerking in de praktijk
en dat andere factoren, zoals buitenwettelijke afspraken, routines en gedragscodes,
van veel groterbelang zijn voor de zorgvuldigheid van de omgang met persoonsgegevens.162 Het zou de behoorlijkheidenzorgvuldigheid van hetgegevensverkeer
wellicht ten goede komen, indien de overheid meer aandacht zou besteden aan
dergelijke buitenwettelijke vormen van regulering. Meer in het algemeen staan
de noodzaak en effectiviteit van een algemene wettelijke regeling op het gebied
vande verwerking vanpersoonsgegevens ter discussie:63 Hoe menook denkt over

160

Zie Kamerstukken H 1997/98,25 892,nr. 3,p. 9 (Memorie van Toelichtingop de Wetbescherming
persoonsgegevens).

161

Zie uitgebreid hoofdstuk 9 § 4.2.

162

J.E.J. Prins, W.B.H.J. van de Donk, H.P.M. van Duivenboden,KTen Have,J Nouwt, H.A.C.M.
Vorselaars & S. Zoundis,In het licht van de Wet Persoonsregistraties: zon. maan of ster?, Alphen
aan de Rijn: Samson Bedrijfsinformatie 1995; zie hoofdstuk 5 § 2.4.
Zie onder meer L Bergkamp, 'The privacy fallacy: Adverse Effects of Europe's Data Protection
Policy in an In formation-Driven Economy, Computer Law and Security Report 2001; zie ook de
bespreking van dc Nederlandse wetgeving op het gebicd van de verwerking van persoonsgegevens
in hoofdstuk 5.
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de uitkomst vandie discussie, hetlijktnietjuist om, vooruitlopend op die uitkomst,
de keuze voor een bepaald sturingsinstrument bij voorbaat grondwettelijk vast

te leggen. Een 'reguleringstechniekonafhankelijke' bepaling heeft de voorkeur.
Ten tweede kan wordenbetwijfeld ofde zorg vooreenbehoorlijke enzorgvuldige
gegevensverwerking van voldoende gewicht is om Oberhaupt in de Grondwet te
worden opgenomen. De beginselen van behoorlijk gegevensbeheer vertegen-

woordigen belangrijke waarden, maar dat geldt ook voor de contractsvrijheid, het
strafprocesrechtelijke legaliteitsbeginsel en debeginselen vanbehoorlijk bestuur.
Deze waarden hebben allemaal geenplaats in de huidige Grondwet. De Grondwet,
die inNederlandnotabene 'sober' heette zijn, ontleentzijn waarde namelijk voor
eendeel aanzijnselectiviteit. Uitsluitend fundamentele waardenkrijgen eenplaats
in hoofdstuk 1 van de Grondwet.164 Zoals de Commissie-Franken stelt:
De Grondwet dient als basisdocument van ons staatsbestel alleen de essentialia
daarvan te bevatten. Wanneer men alle waarden die op een zeker moment
belangrijk worden geacht tot constitutionele rechten zou verheffen, zou dat
leiden tot trivialisering van de constitutie. [...] In relatie tot de grondrechten
zou men kunnen stellen dat, naarmate meer rechten tot grondrecht worden
verheven, debijzonderekenmerken van grondrechten verzwakken en tenslotte
verdwijnen. De Commissie verbindt aan deze beschouwingen [de conclusie]
dat alleen die rechten als grondrecht in de Grondwet behoren te worden
opgenomen die een waarlijk essentiele functie voor het persoonlijk en
165
maatschappelijk functioneren van de burgers hebben.

Het is de vraag of de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer tot die categorie
behoren, ofdat de zorg voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens aan
de gewone wetgever kan worden overgelaten. De Raad van State zag bij de
behandeling van de huidige Grondwet het nut van een grondwettelijke opdracht
tot het stellen van regels in verband met de verwerking van persoonsgegevens niet
in. DeRaadmerkte fijntjes opdat'deGrondwet geen inhoudsopgave vangewone
wetgeving is'.166 Burkens vond de instructienormen 'specieus:167 Ook naar mijn
oordeelis een dergelijke opdrachtnietessentieel genoeg omte worden opgenomen
in de sobere Nederlandse Grondwet. 168
164

165

166
167

168

Idem J. vander Hoeven, Deplaats vandegrondwetin het constitutionele recht (diss. UvA), Zwolle:
Tjeenk Willink 1988, p. 245; C.M. Zoethout, Constitutionalisme. Een vergelekendonderzoeknaar
het beperken van overheidsmacht door recht, Amhem. Gouda Quint 1995, p. 322-3; P.B. Cliteur,
'Steeds maar nieuwe rechten. Over de schaduwzijden van een wijdverbreide praktijk', R&R 2000,
p. 20-31.
Rapport Grondrechten in het Digitale Tijdperk 2000, p. 47.
Kamerstukken I/ 1975/76,13 872, nr. 4, p. 70.
M.C. Burkeng, Grondrechten in een nieuwe grondwet, NJB 1976, p 711.
Zie ook hoofdstuk 9 § 4.2.
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3

Conclusie

Als de commentatorenhet over 66n dingeens zijnmet betrekking tot het grondrecht
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, is het dat de betekenis van het
recht onduidelijk en vaag is. Bij nadere beschouwing blijkt die platitude niet te
kloppen. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer heeft wel
degelijk een vaste kern die het begrip zoveel duidelijkheid biedt als men van een
grondrecht mag verwachten. In de Nederlandse Grondwet ziet het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op de bescherming van de woning,
de vertrouwelijke communicatie, het intieme leven en het lichaam. Deze aspecten
van de persoonlijke levenssfeer zijn duidelijk aanwijsbaar in de parlementaire
geschiedenis van de Grondwet en komen ook terug in de interpretatie van het recht
in andere rechtsgebieden. Hoewel een beroep op het recht op privacy onder
bepaalde omstandigheden ook kan slagen wanneer deze kernonderdelen van de
persoonlijke levenssfeer niet in het geding zijn, laat de jurisprudentie op het gebied
van het strafprocesrecht zien dat de geboden bescherming in dat geval minimaal
is. De Hoge Raad spreekt in dergelijke gevallen hooguit van een'beperkte inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer' die zelfs zonder specifieke wettelijke grondslag
gerechtvaardigd is.

Een belangrijke bron van de onduidelijkheid die het recht op privacy omgeeft,
is de grondwettelijke opdracht aan de wetgever omregels te stellenterbescherming
van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Zoals betoogd, is de zorg voorde zorgvuldigheid enbehoorlijkheid
van de gegevensverwerking ten onrechte op het niveau van de Grondwet getild,
heeft die zorg ten onrechte de vorm aangenomen van een regelingsopdracht, en
is die regelingsopdracht ten onrechte opgehangen aan het grondrecht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het schrappen van de verwarrende
regelingsopdracht uit het tweede en derde lid van artikel 10 Grondwet zou de
duidelijkheid van het recht op privacy aanzienlijk ten goede komen, en zou
bovendien ruimte scheppen om de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer, die
hun waarde voor het merendeel niet ontlenen aan het recht op privacy, scherper
in beeld te brengen.
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Het Nederlandse recht inzake onrechtmatige daad

1

Inleiding

Sinds het recht op privacy is opgenomen in de catalogus van fundamentele
mensenrechten, is het beroep op dit recht exponentieel toegenomen. Zowel binnen
als buiten het publiekrecht verwijzen rechtzoekenden steeds vaker naar hun
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarbij bestaat
voortdurend de neiging om het toepassingsbereik van het recht op privacy op te
rekken, teneinde meer aspecten van de persoonlijkheid te laten profiteren van de
semi-heilige status die de door mensenrechten beschermde persoonlijke levenssfeer
heeft. Uit het onderstaande overzicht blijkt echter dat de Nederlandse civiele rechter

zich in het algemeen niet heeft laten verleiden tot een dergelijke verbreding van
het toepassingsbereik van het recht op privacy. Uit de rechtspraak inzake
onrechtmatige daad doemt juist het beeld op van een tamelijk nauwomlijnde
persoonlijke levenssfeer.
Het Nederlandse recht heeft het lange tijd zonder het recht op privacy kunnen
stellen. Tot 1965 ontbrak iedere aanwijzing dat zoiets als een recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer in het Nederlandse recht bestond, getuige onder
meer de'teleurstellende resultaten' van het speurwerk vanpre-adviseur De Brauw
voor de vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging van 1965.' Er was
een aantal regels die terugkijkend kunnen worden beschouwd als vormen van
privacybescherming avant la lettre, zoals het strafrechtelijke verbod op huisvredebreuk, het grondwettelijke huisrecht en bepaalde regels van het burenrecht.2
Bovendien bood de actie uit onrechtmatige daad wegens 'maatschappelijke
onbetamelijkheid' een rijke bron van aanspraken op bescherming tegen de
verwerking vanpersoonsgegevens, lang voordathetbegrip'informationeleprivacy'
in zwang kwam. Het verstrekken van gegevens over onder meer wanbetalers en
collaborateurs is op deze grond in de rechtspraak aan tamelijk strikte voorwaarden

1

2

P.J.W. de Brauw, 'Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu tegen
hetdoen, het gebruiken en het openbaar maken van waarnemingen, diens persoonlijke levenss feer
betreffendeR;in: Handelingen 1965 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 2,Zwolle. W .E.3.

• Tjeenk-Willink 1965.
Zie respectievelijk artikel 138 Sr., artikel 158 Gw. (oud), 692 e.v. BW (oud); vergelijk hoofdstuk
3§1.1.
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onderworpen: Zo achtte de rechter zwarte lijsten alleen betamelijk indien de
juistheid van de informatie redelijkerwijs was gewaarborgd, de vertrouwelijkheid
van de informatie was gegarandeerd en de belangen die met het opstellen van de
lijst waren gediend, de schade konden rechtvaardigen: Bij de rondzending van
een lijst vanschilders die tijdens de oorlog voor debezetter zouden hebben gewerkt,
eiste de rechtbank Almelo zelfs dat de lijst van foute schilders was vastgesteld
door een onpartijdige instantie na grondig onderzoek, waarbij de betrokken
schilders de gelegenheid moest zijn geboden zich eventueel met rechtskundige
hulp te verdedigen tegen de aantijgingen: Dit alles zonder enige verwijzing naar
het recht op privacy.

Vanaf 1965 start in Nederland een discussie over privacy die tot op de dag van
vandaag niet is opgedroogd. Het politiek-culturele blad De Nieuwe Stem opent
in 1965 het debat met de uitgifte van een themanummer over privacy.6 Een jaar

later aanvaardt Van Braamhet ambt van hoogleraar in de sociologie met een oratie
over privacy en deprivatisering: Nog geen vijfjaar daarna, 28 februari 1971 om
precies te zijn, is privacy al het onderwerp van een nationaal debat en torpederen
de Nederlanders een volkstelling met een beroep op deze waarde.8
De aandacht voor privacy binnen de juridische wereld houdt gelijke tred met de
interesse voor dat onderwerp in de rest van de samenleving. Ook in de sfeer van
hetrecht ligt het omslagpunt bij hetjaar 1965. Eris mij geen enkeljuridischartikel,
boek ofrapport bekend dat zich voor 1965 systematisch bezighoudt met privacy,
het priv6-leven of de persoonlijke levenssfeer.' Dat is op zich opmerkelijk omdat
in de rechtsstelsels van de ons omringende landen reeds enkele tientallen jaren
aandacht werd besteed aan dit onderwerp:' Pas in 1965 wijdt de Nederlandse

Juristen-Vereniging een vergadering aan de privacyproblematiek." Vanaf 1970
verschijnt er een stroom van artikelen over privacy in de juridische tijdschriften.
Halverwege de jaren zeventig wordt privacy door de wetgever al gezien als 'een
3

4

5
6
7

8

9

10
11
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Zienaast deonder genoemde zaken Rb. Amsterdam 8 januari 1932, M/1933,673; HR28 november
1941,NJ 1942, 190; HR 16 mei 1946, N./ 1946, 564; HR 10 juni 1966, NJ 1966,390.
Rb. Amsterdam 17 oktober 1927, NJ 1928, 975; Rb. Amsterdam 9 februari 1934, NJ 1935, 229;
Rb. Amsterdam 29 november 1937, AU 1939, 216.
Rb. Almelo 28 november 1945, M/ 1946,70.
De Nieuwe Stem 1965, p. 513-648.
A. van Braam, Ferhuld en Onthuld (oratie Rotterdam), Assen: Van Gorkum 1966.
Zie hierover; J. Holvast, Op weg naar een risicoloze maatschappq· De vrijheid van de mens in
de informatie-samenieving (diss. Leiden), Den Haag: Academic Service 1986, p. 105-122; F.
Kuitenbrouwer, Het recht om met rust gelaten te won:len, Amsterdam: Balans 1991, p. 65-78.
Van Binsbergen spreekt in een artikel uit 1958 wel over de 'inbreuk op het priv6 leven' die de
bandrecorder zou maken, zie W.C. van Binsbergen, 'Het gebruik van de bandrecorder in het
strafrecht', Tijdschrift voor Stra#echt 1958, p. 65-101.
Zie C.P. Aubel, Persoon en pers (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1968., p. 104.
Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1965-II, Zwolle: Tjeenk Willink 1965, p. 11-50.
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essentiele voorwaarde vooreen menswaardigbestaan en als een van de grondslagen

van onze rechtsorde.'12 Geen recht is ooit zo snel in aanzien gestegen.

De opkomst van privacy heeft zich in eerste instantie voornamelijk voltrokken
buiten het burgerlijk recht. Zo verscheen begin jaren zeventig de strafrechtelijke
bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen afluisteren en bespieden met
behulp van technische middelen.13 Daarnaast was er veel aandacht voor privacy
in het kader van persoonsregistraties:4 De voornaamste ontwikkelingen deden
zich echter voor op het gebied van de mensenrechten en grondrechten. Zowel de
Universele Verklaring voorde Rechten van de Mens (1948), hetEuropese Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens (1950) als het Internationale Verdrag
inzake Burgerrechten en Politieke rechten (1966) bevat een bepaling die respect
voor privacy waarborgt.15 Bovendien was vanaf de jaren zeventig in Nederland
een grondwetswijziging in de maak die uiteindelijk in 1983 het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer tot grondrecht zou verheffen:6 Deze

ontwikkelingen hebben een duidelijke weerslag gehad op de civielrechtelijke
jurisprudentie. Hoewel grondrechten primair gelden in de verhouding overheidburger, kunnen zij indirect doorwerken in horizontale verhoudingen.'7 Als

uitdrukking van een aspect van 'de inherente waardigheid van de menselijke
persoon' kunnen zij wijzen op het bestaan van een algemeen rechtsbeginsel dat
ook in de verhouding tussen burgers onderling dient te worden gerespecteerd. Het
grondrecht opprivacy is daarvan een duidelijk voorbeeld. Hoewel de civiele rechter
het gedrag van de private persoon nooit direct toetst aan de privacybepaling uit
het EVRM, het IVBPR ofde Grondwet, speelt de grondrechtelijke erkenning van
de waarde van privacy impliciet of expliciet een belangrijke rol bij de invulling
van civielrechtelijke begrippen:8 Voor eisers geeft een verwijzing naar de
grondrechtelijke status van het privacybelang een duidelijke meerwaarde aan hun
aanspraak op bescherming." Het feit dat het recht op privacy voorkomt in de lijst
van universele, fundamentele en onvervreemdbare mensenrechten geeft het beroep
op privacy extra gewicht.
12

Kamerstukken II 1975116, 13 872, nr. 3, p. 39.

13

Zie de artikelen 139a e.v. Sr. en Kamerstukken U 1967-68, 9 419.
Zie hoofdstuk 5.
Zie art. 12 UVRM, 8 EVRM en 17 IVBPR; de privacybescherming op basis van deze internationale
mensenrechtenverdragen wordt hier niet afzonderlijk besproken (zie ook hoofdstuk 1 § 2.1), maar
komt wei aan de orde voorzover zij heeft doorgewerkt in de privaatrechtelijke jurisprudentie.
Zie hoofdstuk 3.
ZieL.F.M.\/erhey, Horizontale werkingvangrondrechten, inhetbijzonder vanhetrechtopprivacy
(diss. Utrecht), Zwolle: W. E.J. Tjeenk Willink 1992, in het bijzonder § 10.5.
Zie Verhey 1992.
Zie ook de conclusie van AG Biegman-Hartogh bij HR 18 december 1981, NJ 1982, 570
(Gielen/Assuradeuren) (' Thans meer dan vroeger wordt waarde toegekend aan het recht op privacy
sinds dit recht is neergelegd in art. 8 EVRM')
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Vanwege zijn bijzondere status heeft het recht op privacy zich in de loop der tijd
ontpopt tot een populaire kapstok voor allerhande aanspraken in het burgerlijk
recht en het burgerlijk procesrecht. Zo is vaak gepoogd om met een beroep op
20
privacyde introductie vanbepaalde bewijsmiddeleninhetproces tegen te houden.
Ook de eerbiediging van ambtsgeheimen hield plotseling verband met het recht
op privacy.21 Daarnaast is het recht op privacy ingeroepen om de openbaarheid
van de rechtszitting te beperken.22 In het verbintenissenrecht heeft privacy een
rol gespeeld bij de afbakening van mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten.23 Het recht op privacy is voorts aan de orde gekomen in het portretrecht. Artikel
20 van de Auteurswet stelt namelijk dat een portret dat niet in opdracht van
betrokkene is vervaardigd, niet geopenbaardmag wordenindien een redelijk belang
van betrokkene zich daartegen verzet. Het recht op privacy is in een toenemend
aantal casus ingeroepen als 'redelijk belang' in de zin van de Auteurswet. 24
Bovendien verschafte het recht op privacy een grondslag voor het aanvechten van
de rechtmatigheid van een aantal familierechtelijke regelingen.25 Ten slotte is het
recht op privacy gebruikt in het kader van de actie uit onrechtmatig daad. In dat
kader werd, onder verwijzing naar de Grondwet en de mensenrechtenverdragen,
privacy gepresenteerd als een subjectiefrecht dat inbeginsel aanbelangenafweging
moetzijn ontheven, ofop zijn minst als een zwaarwegendbelang datbij de toetsing
aan de maatschappelijke betamelijkheid een zekere voorrang hoort te krijgen. In
het onderstaande wordtonderzocht in welke gevallende civiele rechterheeft erkend
dat dit zwaarwegende belang in het geding is. Daarbij staat de rechtspraak inzake
onrechtmatige daad centraal. Niettemin zal wel worden verwezen naar ontwikkelingen op andere terreinen van het civiele recht, indien die relevant zijn voor de
afbakening van de persoonlijke levenssfeer.

20

21

22

23
24
25
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Zie onder meer HR 3 februari 1984, NJ 1984, 765, Hof Arnhem 6 maart 1990, NJ 1990,682; Hof
's-Hertogenbosch 16 januari 1991, NJ 1991,637; zie over privacybescherming in het civiele

bewilsrecht W.D.H. Asser, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken. Heiligt het
doel de middelen 7, Deventer: Kluwer 1991.
Zie hieronder §2.6.
HR 27 november 1992, MI 1993,593; zie over de verhouding tussen het recht op privacy en de
openbaarheid van rechtszittingen R.J. Pagano Mirani, Recht op TK Een onderzoek naarde toelating
van te/evisiecamera 's lot de openbare rechtszitting (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1992.
HR 18 december 1981, N./ 1982,570 (Gielen/Assuradeuren)
Zie onder meer HR 30 oktober 1987, NJ 1988,277 (naturistenreisgids), HR 1 juli 1988, NJ 1988,
1000 (Vondelpark); Rb. Amsterdam 10 juli 1996, Mediaforum 1996-10, B 136-138.
Zie onder meer HR 8 december 1995, NJ 1996, 405.

Het Nederlandse recht inzake onrechtmatige daad

2

De betekenis van het recht op privacy

'La vie privde doit 6tre murde'zeggende Fransen.26 Ook in Nederland beseft men
dat de reikwijdte van het recht op privacy dient te worden afgebakend, maar

duidelijkheid over de precieze grenzen van de persoonlijke levenssfeer bestaat
er niet. In het kader van het burgerlijk recht is er betrekkelijk weinig aandacht
besteed aan dit onderwerp. De Brauw heeft in 1965 op uitnodiging van de
Nederlandse Juristen-Vereniging een preadvies geschreven over de wenselijkheid
van civielrechtelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 27 Aubel

publiceerde drie jaar later een dissertatie over de botsing tussen de persvrijheid
en de bescherming van de persoon, waarin hij enkele paragrafen wijdt aanhet recht
op privacy.28 De Graafheeft in zijn proefschrift een tamelijk uitgebreid overzicht
gegeven van de bescherming van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht
op privacy.29 Verhey, ten slotte, heeft inmiddels een decennium geleden een
dissertatie gepubliceerd over de horizontale werking van onder meer het recht op
privacy.3o De wetenschappelijke discussie over de omvang van de persoonlijke
levenssfeer tussen deze wetenschappers beperkt zich echter voornamelijk tot de
stipulatie van een aantal definities van de begrippen 'privt-sfeer', 'priv6-leven'
en'privacy', die al dan niet een verschillende betekenis zouden hebben. Hieronder
zal op basis van de jurisprudentie worden gepoogd meer inhoud te geven aan het
debat. Bovendien zal worden bekeken hoe de wetenschappelijke opvattingen over
de omvang van de persoonlijke levenssfeer zich verhouden tot de ontwikkelingen

in de jurisprudentie.
2.1

De woning

De persoonlijke levenssfeer verschijnt in het Nederlandse recht primair als heilig
huis. Met andere woorden, de woning vormt de harde kern van de beschermens-

waardige persoonlijke levenssfeer. Daarover lijken alle commentatoren het eens
te zijn. Zowel De Brauw, Aubel, De Graaf als Verhey zien de woning als het
hoofdkwartier van het privt-leven: 1 De argumenten voor deze speciale aandacht
voor het huiselijke leven zijn voornamelijk rechtshistorisch. De traditionele

26
27

Aangehaald in Aubel 1968, p. 30.
P.J.W. de Brauw, 'Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu tegen
het doen, het gebruiken en het openbaarmaken van waarnemingen, diens persoonlijke levenssfeer
betreffendel', int Handelingen 1965 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 2, Zwolle·.W .E.J .

Tjeenk-Willink 1965.

28
29

30
31

Aubel 1968.
F.deGraaf, Rechtsbescherming vanpersoonlijkheid, privi-leven, persoonsgegevens (diss.Utrecht),
Alphen aan de Rijn Samson 1977.
Verhey 1992.
De Graaf 1977, p 102 en 111-15; Verhey 1992, p. 437; zie ook Gutwirth 1999, p. 23
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bescherming van het huisrecht in het strafrecht, de Grondwet en het burenrecht
zouden de belangrijkste, en volgens De Brauw zelfs enige,juridische aanknopingspunten zijn voor de vestiging van een recht op privacy.32 Daarnaast spelen
pragmatische overwegingen een rol. Het recht kan nooit teveel afwijken van de
feitelijke inrichting van de samenteving. Daarom moet de afbakening van de
juridischbeschermde persoonlijke levenss feeraansluitenbij 'fysiekte begrenzen
plaatsen', zoals woningen.
De voorname plaats van de bescherming van de woning in de doctrine correspondeert niet met de hoeveelheidjurisprudentie overdit onderdeel van de persoonlijke
levenssfeer. Hoewel uit allerlei rechtszaken blijkt dat de privacy van de woning
een rechtens relevant belang is binnen het civielrecht,33 zijn de casus waarin een
actie uitonrechtmatige daad is ingesteld op basis vanhetrecht ophuiselijkeprivacy
tamelijk schaars. De belangrijkste reden voorhetuitblijven van veeljurisprudentie
op dit punt is waarschijnlijk de vrij uitgebreide bescherming van de woning in
het strafrecht. Artikel 138 vanhet Wetboek van Strafrecht verbiedt al sinds 1881

het wederrechtelijk binnentreden in woningen. In 1971 is daar de bescherming
tegenhet gebruik van afluisterapparatuuren verborgen camera's in woningen aan
toegevoegd.34 Een aantal jaar na de invoering van dat laatste artikel maakte de
Hoge Raad duidelijk dat deze bepaling ook het maken en publiceren van
zogenaamde sluipfoto's van huiselijke taferelen verbiedt.35 Bovendien kent het
strafrecht sinds kort een verbod op belaging, dat stelselmatige, opzettelijke
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, zoals het continu posten voor iemands
woning, tegengaat.36 Naast deze strafrechtelijke regels is een beroep op de
civielrechtelijke actie uit onrechtmatige daad kennelijk niet ofnauwelijks nodig
gebleken. Het is in ieder geval veelzeggend dat veel van de hieronder genoemde
uitspraken waarin een beroep op het civielrecht is gedaan, dateren van voor de
invoering van de betreffende strafrechtelijke bepaling.

32

33

34

35
36

Zie de artikelen 138 Sr., 172 Gw. (oud) en 692 e.v. BW (oud); Nederlandse Juristen-Vereniging,
Handelingen 1965-II, Zwolle: Tjeenk Willink 1965, p. 39; Aubel 1965, p. 28-30; De Graaf 1977,
p. 111-115.
Zie onder meer Hof Arnhem 17 september 1974, NJ 1975,397; HR 23 mei 1975, NJ 1976,490;
Hof's-Gravenhage 15 oktober 1981,NJ 1982,454; HofAmsterdam 16 mei 1991,N/1992,161;Hof
's-Hertogenbosch 7 juni 1993, N/1994,201; HR 14 oktober 1994, NJ 1995,564; Rb. Rotterdam
23 november 1995, NJ 1996, 649; Hof Amsterdam 26 februari 1998, Prg. 1998,5060; Pres. Rb.
Utrecht 20 maart 2001, Prg. 5660.
Zie respectievelijk art. 1393 en 139f Sr.
HR 25 juni 1974, NJ 1974,544.
Art. 185b Sr.; Zie over de betekenis van het begrip persoonlijke levenssfeer in deze bepaling de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, met name Kamerstukken II 1 997/98,25768, nr.
7, p. 6-7.
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Het mooiste voorbeeld van een zaak waarin de bescherming van het huiselijke
leven centraal stond, is tevens de eerste zaak waarin het recht op privacy als zodanig

ingang vond in de civielrechtelijke jurisprudentie. In die zaak uit 1965 klaagde
een inwonervanTilburgzijnbuurman aanbij de president van de rechtbank Breda,
omdat deze buurman een bandrecorder met microfoon zou hebben aangebracht
in een ventilatiekanaal dat hun beider woningen verbond: 7 Aldus zou de buurman
gesprekken van eiserhebben opgenomen en afgeluisterd. De aangeklaagde buurman
probeerde de schuldnogafteschuivenop zijn vrouw, maardatkonhemniet baten.
Als de vrouw al de boosdoener zou zijn geweest (hetgeen de president hoogst
onwaarschijnlijk achtte omdat voor de gewraakte actie de deskundigheid van de
man op het gebied van elektrotechniek noodzakelijk zou zijn geweest), had de
man zijn vrouw moeten weerhouden van het afluisteren, of, als dat niet lukte, het
slachtoffermoeten waarschuwen, aldus de rechter. Interessanter dan deze echtelijke
ruzie over het daderschap is de grondslag waarop de actie uit onrechtmatige daad

werd gestoeld en de overwegingen daaromtrent van de president van de rechtbank.
De rechterbepaalde, onder verwijzingnaareenaantal wettelijke bepalingen waaruit
de beschermenswaardigheid van de woning zou blijken, dat 'het nemen van
maatregelen om zonder medeweten van de bewoner en zonder zijn goedvinden
binnen te dringen met oog of oor in de priv6-levenssfeer' een aantasting oplevert
vanhetrecht op onschendbaarheid van die levenssfeer. Het doen van waarnemingen
met betrekking tot het huiselijke leven is onrechtmatig, aldus de president van de
rechtbank Breda.38

Eenzaakuit dejarenzeventigmaaktduidelijk dathetrecht op privacy inde woning
los staat van het eigendomsrecht van de woning.39 In die zaak klaagde de huurder
van een kamer erover dat zijn hospita midden in de nacht zijn kamer placht te
betreden om te controleren of hij vrouwelijk bezoek had. Nog afgezien van het
feit dat er geen reden was voor een dergelijke controle, aangezien de huurderjuist
verloofd was met een andere kamerhuurster, die een eigen recht had om zich in
het pand te bevinden, vond de rechter dat de hospita'inbreuk had gemaakt op de
privacy waarop een kamerhuurder evengoed als iedere andere burger recht heeft'.
Het gaat een verhuurder in het geheel niet aan wanneer huurders elkaar wensen
te bezoeken en evenmin hoe deze zich binnenskamers gedragen, aldus de rechter.
Eveneens op grond van het recht op privacy van het huiselijke leven oordeelde
de president van de rechtbank Arnhem onlangs dat een bureau dat in opdracht van

37

38
39

Pres. Rb. Breda 1 juni 1965, NJ 1965,337.
Zie ook HR 30 november 2001, LJN-nummer AD4000 (video-opname binnen een woning door
de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer).
Ktr. Utrecht 15 november 1976, Prg. 1977,1171.
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de gemeente Harderwijkcontroleerde ofhuizen in strijdmet hetbestemmingsplan
werden gebruikt als vakantiewoning, over de schreef was gegaan toen de

medewerkers vanhetbureau op alle mogelijke manierenprobeerden te achterhalen
of de huizen permanent werden bewoond.40 Zo fotografeerden en observeerden
zij stelselmatig in en nabij woningen, betraden afgesloten percelen, ondervroegen
de bewoners en doorzochten bestanden van gegevens over onder andere de
telefoonaansluitingen, kentekenregistraties, de gemeentelijke basisadministratie
en het kadaster. De president van de rechtbank oordeelde dat deze observaties en

raadpleging van gegevens een aanzienlijke inbreuk maakte op de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen, want'wonen ofrecreatiefverblijven is eenprivacygevoelige activiteit'. Derhalve verbood de rechter hetbureau om verdere inbreuken
op de persoonlijke levenssfeer te maken en om de resultaten van het onderzoek
41
te verstrekken aan derden.

Een tweede groep van zaken waarin de bescherming van het recht op privacy van
een woning een rol heeft gespeeld, heeft betrekking op burenruzies. Doorgaans
zijn de regels van het burenrecht of het huurrecht van toepassing op het uitzicht
van buren op elkaars woning, 2 maar die regeling voorziet niet in het uitzicht vanuit
kapverdiepingen op patio's. Voor dat specifieke geval kon de actie uit onrechtmatige daaduitkomstbieden. HethofDenHaag achtte het aanbrengen van ramen
in een kapverdieping onrechtmatig wegens schending van het recht op privacy

van de bewoners van patiowoningen.

43

De privacy van het huiselijke leven is, ten slotte, aan de orde gekomen in een aantal
zaken waarin iemand in zijn woonomgeving werd belaagd door een stalker. Zo
oordeelde de president van de rechtbank Den Haag dat een stalker inbreuk maakte
op de priv6-sfeer van een maatschappelijk werkster, onder meer omdat de man
zich zeer frequent in de buurt van haar woning ophield en continu naarbinnen
gluurde.44 In een min of meer vergelijkbaar geval wees de rechter de vordering

van een arts toe die thuis werd belaagd door een patient.45 De inbreuk op het

40
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Pres. Rb. Arnhem 12 juni 2001, ELRO-nummer AB2063; zie ook Pres. Rb. 22 maart 1993, KG
1993,163 (foto van betrokkene in schuur is mogelijk inbreuk op privacy).
In een vervolgprocedure oordeelde de president van derechtbank Zutphen dat dit oordeel in beginsel
niet in de weg stond aan het gebruik van de verzamelde gegevens door de gemeente Harderwijk
(Pres. Rb. Zutphen 10 augustus 2001, ELRO-nummer AB3308).
Zie Hof Arnhem 17 september 1974, NJ 1975, 397 (uitweg); HR 23 mei 1975, NJ 1976, 490
(buurweg); Hof's-Gravenhage 15 oktober 1981, NJ 1982, 454 (brandgang); Hof Amsterdam 16
mei 1991,N./1992,161 (dakterras) ;Hof's-Hertogenbosch 7juni 1993,NJ 1994,201(hoogte heg)
Hof's-Gravenhage 15 oktober 1981, NJ 1982, 454.
Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 maart 1970, NJ 1972, 165.
Hof's-Gravenhage 18 september 1987, NJ 1988, 712.
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huiselijke leven bestond in dat geval uit het stelselmatig sturen van cadeaus en
het belagen met telefoongesprekken.
Deze laatste uitspraken maken duidelijk dat op velerlei wijze inbreuk gemaakt
kan worden op de persoonlijke levenssfeer. In latere jurisprudentie is de
bovenbeschreven lijn doorgetrokken en zijn steeds meer vormen van hinder van
het huiselijke leven erkend als onrechtmatige inbreuken opprivacy.46 Kenmerkend

voor de resulterende brede opvatting van het begrip 'privacyinbreuk' is een
beslissing van de president van de rechtbank Den Bosch.47 Hij oordeelde dat ook
'het voortbrengen van blafgeluiden, welke in het algemeen als hoogst irritant
worden ervaren' een dusdanige overlast kan opleveren dat er sprake is van een
schending van privacy. Daarom wees hij de actie uit onrechtmatige daad die een
buurman tegen een kennel annex dierenhotel had ingesteld, toe. De rest van de
jurisprudentie toont een uitgebreide lijst van manieren waarop inbreuk gemaakt
kan worden op het huiselijke leven: bonken op de muren, afspelen van muziek,
lopen door tuin en dakgoot, door de brievenbus schreeuwen en ongeadresseerde
informatie toesturen, om maar een paar voorbeelden te noemen.48 Voeg daaraan
toe de bovengenoemde gedragingen zoals het opbellen, sturen van brieven, het
geven vancadeautjes, enhet voorbrengen vanblafgeluiden, en de conclusie dringt
zich op dat tegenwoordig privacy geschonden kan worden door elke denkbare
inbreuk op het huiselijke leven.
2.2

De vertrouwelijke communicatie

Het verband tussen communicatie en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer is complex. Verwarrend is met name dat de persoonlijke levenssfeer
op twee manieren betrokken kan zijn bij een communicatie. Ten eerste kunnen
bepaalde communicaties zelfworden gezien als een onderdeel van debeschermenswaardige persoonlijke levenssfeer. Zo beschouwt het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten vande Mens het communicerenperbriefentelefoon
als een aspect van het priv6-leven dat het recht op privacy als zodanig in

46

47

48

Een vordering op grond van schending van privacy overlapt op ditpunt overigens met een vordering
op grond van hinder. Artikel 5:37 BW verbiedt het namelijk dat buren elkaar hinderen in het genot
van hun eigendom. Deze uitheteigendomsrecht voortvlocienderechten kunnen onderomstandigheden ook worden ingeroepen door bewoners die geen eigenaar zijn, zie bijvoorbeeld HR 16 maart
1973, M/ 1975,74 (Stikke Trui).
Pres. Rb. Zutphen 21 maart 1986,KG 1986, 267; zieook Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 26 juni 1987,

KG 1987, 317.
Pres. Rb. Alkmaar

5

september 1990, KG 1991, 107.
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bescherming neemt, ongeacht de inhoud van de communicatie.49 Ten tweede kan
de inhoud van de communicatie betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer.

Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien iemand aan een ander intimiteiten van zijn
huiselijke leven verklapt. Wanneereen derde die informatie onderschept, is er geen
(of niet alleen) sprake van een inbreuk op de communicatie, maar (ook) op die
intimiteiten.s' In dat geval doet de aard van het kanaal waarlangs de informatie

betreffende de persoonlijke levenssfeer is verkregen in beginsel niet ter zake.
In de Nederlandse doctrine leek aanvankelijk alleen de laatstgenoemde visie op
het verband tussen privacy en communicatie aanvaard. De Brauw en Aubel

verondersteldenbeidendatdebriefwisselingenhettelefoongespreknietalszodanig
bescherming verdienden. Alleen wanneer de inhoud van de communicatie
betrekking had op depersoonlijke levenssfeeren daardooreen'hoogstpersoonlijk
karakter' kreeg, was inhun ogenjuridischebescherming geboden:' Brieven waarin
een schrijver uitsluitend zakelijke mededelingen doet, sluiten zij daarom uit van
privacybescherming. Aan de andere kant verdienen uitingen over persoonlijke
zaken via andere kanalen dan de post en de telefoon in deze visie ookbescherming.
Zo acht De Brauw het interviewen van mensen voorradio oftelevisie onrechtmatig
wanneer de geinterviewde personen worden overvallen met vragen overhunpriv6leven.52

De door De Brauw en Aubel aangehangen visie is onwerkbaar in de praktijk.
Immers, wanneer de inhoud van een gecommuniceerd bericht bepalend is voor
de beschermenswaardigheid daarvan, is kennisneming van de inhoud noodzakelijk
om te kunnen bepalen of het priv6-leven in het geding is. Dat betekent dat alleen
door inbreuk te maken op het priv6-leven, de toepasselijkheid van het recht op
privacykan worden vastgesteld. Mede daarom is de grondwettelijke en strafrechtelijke bescherming van communicatie gebaseerd op een ander uitgangspunt. In die
benadering is niet de inhoud van de communicatie, maar de aard van het
communicatiekanaal bepalend voor het priv6-karakter van de communicatie.
Communicatie via post, tele foon en telegraaf is bijvoorbeeld een onderdeel van
de persoonlijke levenssfeer, communicatie via andere kanalen was dat lange tijd
49

Zie onder meer EHRM 6 september 1978, Series A, 28 (Klass e.a.); EHRM 2 augustus 1984, Series

A, 82 (Malone); EHRM 25 juni 1997, N./ 1998, 506 (Halford); A. Drzemczewski,
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Respect for Private and Family Life, Home, and Correspondence as Guaranteed by Article 8 of
the European Convention ofHuman Rights, Straatsburg: Raad van Europa 1984, p. 15 e.v.; R.St.J.
Macdonald, F. Matscher & H. Petzhold, 77:e European Systemforthe Protection ofHuman Rights,
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1993, p. 418 e.v.; P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, De
Europese Conventie in theorie en prakti/k, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1990, p. 435 e.v.
Zie over het intieme leven als onderdeel van de persoonlijke levenssfeer hieronder paragraaf 2.3.
De Brauw 1965, p. 28 e.v.; Aubel 1968, p. 35-37.
De Brauw 1965, p. 62.
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niet. Deze benaderingkomt, zoals gezegd, ondermeertotuiting indejurisprudentie
van het Europese Hofvoor de Rechten van de Mens, dat de briefwisseling en het
telefoongesprek als zodanig rekent tot het priv6-leven dat artikel 8 EVRM in
bescherming neemt. DeNederlandse Grondwet beschermt sinds 1848 communicatie
perbrief.53 In 1983 is daar het telefoongesprek en het telegram aan toegevoegd. 54
Ook het Nederlandse strafrecht hangt de bescherming van communicatie van
oudsher op aan de aard van het kanaal. Communicatie per post, telegraaf en via
de telefoon genoot tot enige jaren geleden een voorkeursbehandeling omdat de
communicatie via deze kanalen zou behoren tot de persoonlijke levenssfeer.55 Met
de invoering van de Wet computercriminaliteit I is de strafrechtelijke bescherming
uitgebreid tot vrijwel alle vormen van communicatie, maar nog altijd worden
bepaalde openbare vormen van communicatie, zoals eenvoudig op te vangen
radioverkeer, uitgesloten van bescherming.56

Voor deelnemers aanhet gesprek gelden niet de normale regels omdat in hun geval
kennisneming van de communicatie normaliterjuist is beoogd door de verzender
van het bericht. De opvattingen over de geheimhoudingsplicht van de ontvanger
lopen uiteen in de literatuur. De Brauw betoogt dat de ontvanger van een brief
daarmee kan doen wat hij wil, omdat de ontvanger volgens algemene opvattingen
de eigenaar van de brief wordt. Zelfs indien de brief hoogst persoonlijke
mededelingen over hetpriv6-levenbevat, zou DeBrauw deontvanger inbeginsel
niet willen verbieden om de brie fte openbaren, tenzij daar uitdrukkelijk afspraken
overzijngemaakt, bijvoorbeelddoordatde verzenderde vermelding'vertrouwelijk'
op de envelop heeft gezet.57 Ook Aubel hangt de geheimhouding op aan quasicontractuele verplichtingen.58 De Graafzietjuist niets in contractuele geheimhoudingsplichten. Hij verkiest een toets aan de maatschappelijke zorgvuldigheid en
59
wijst erop dat de verzender in bepaalde gevallen het auteursrecht kan inroepen.

De jurisprudentie met betrekking tot de eerbiediging van de vertrouwelijkheid
van communicatie is zo mogelijk nog schaarser dan dejurisprudentie op het gebied
van het huisrecht. De oorzaak daarvan ligt wederom in het strafrecht. Zoals
hierboven al ter sprake kwam, kent het strafrecht een vrij uitgebreide bescherming
van vertrouwelijke communicatie. Daarnaast blijkt nauwelijks behoefte aan een
civielrechtelijke actie, te meeromdat de bescherming van de immateriele belangen

53
54
55

56
57
58
59

Artikel 154 Gw. (oud); zie hoofdstuk 3.
Artikel 13 Gw; zie hoofdstuk 3 §2.2.
Zie kamerstukken H 1967/68,9 419, nr. 3, p. 7; zie hoofdstuk 3 §2.2.
Art. 139c lidl onder 1 Sr.
De Brauw 1965, p. 58-60.
Aubel 1968, p. 35-37.
De Graaf 1977, p. 118-19.
83

Hoofdstuk 4

die met de eerbiediging van vertrouwelijke communicatie zijn gediend, beterkunnen
worden gewaarborgd metbehulp van strafrechtelijke verbodsbepalingen dan door
civielrechtelijke vorderingen tot schadevergoeding.

In de jurisprudentie inzake onrechtmatige daad is geen enkele keer een beroep
gedaan op het recht op privacy met betrekking tot vertrouwelijke communicatie.
Alleen in het kader van het civielrechtelijke bewijsrecht is de bescherming van
vertrouwelijke communicatie een aantal keer aan de orde gekomen. Zo verzette
de vader van een minderjarige kraakster zich ertegen dat brieven aan zijn dochter,
die abusievelijk bij de eigenaar van het pand waren bezorgd, zouden worden
gebruikt ter staving van de stelling dat zijn dochter in een kraakpand had gewoond.
Met een verwijzing naar niet nader genoemde Nederlandse wetsbepalingen en naar
het privacyartikel uit het EVRM achtte de rechter de bezwaren van de vader
gegronden verklaarde dathetonrechtmatig verkregenbewijs terzijde moest worden
gelegd.60 Een soortgelijk geval kwam in 1987 voor de rechtbank's-Gravenhage.61
In die zaak maakte een leraar die ervan verdacht werd een relatie te hebben met
een minderjarige leerlinge, bezwaar tegen het feit dat de correspondentie tussen
de leerlinge enhemzelfwerd opgevoerdalsbewijs. De liefdesbrieventussenbeiden
waren door de moeder van de leerling onderschept en vervolgens ter beschikking
gesteld aan de politie. Deze had op zijn beurt de brieven doorgespeeld aan de
inspecteur voorhet onderwijs, hetgeen eruiteindelijk toe leidde dat de leraar werd
ontslagen. De werkloze leraar had ten aanzien van deze gang van zaken eerst zijn
beklag gedaan bij de Nationale Ombudsman, die hem gelijk gaf.62 Ook de rechter
erkende dat het recht op privacy in het geding was, maar oordeelde dat de inbreuk
daarop gerechtvaardigd was, onder meer omdat de moeder een 'respectabele
bedoeling' had gehad. Interessant aan deze zaak is dat niet alleen reeds verstuurde
brieven, maar ook conceptbrieven en dagboekfragmenten waren gebruikt. De
rechter concentreerde zich uitsluitend op de verstuurde brieven, omdat de
conceptbrieven en dagboekfragmenten zijns inziens niet onder de beschermde
briefwisseling vallen. Verhey betoogt in een noot bij dit vonnis dat brieven
63
beschermd zouden moeten zijn, vanaf het moment dat zij geschreven zijn.
Derhalve rekent hij de conceptbrieven tot de door het recht op privacy beschermde
communicatie. Dagboeken vallen indeogen van Verheyonderhet algemene recht
op privacy. De Graafziet dagboeken als 'fictieve communicatie met een - al dan
niet bestaande ander'64 en pleit om die reden voor de bescherming van dagboeken.
In dit kader is ook een zaak uit 1990 het vermelden waard. Daarin ging het om
-
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een dagboek van een meisje dat door haar vader werd gebruikt om in een
echtscheidingsprocedure het wangedrag van diens echtgenote, dat wil zeggenhaar
moeder, aan te tonen. In die zaak oordeelde de rechter dat het gebruik van de
passages uit het dagboek inderdaad in strijd was met het recht op privacy, maar
verwees daarbij niet naar de bescherming van vertrouwelijke communicatie. 65

Een zeer interessant geval betreft ook het bekende arrest Driessen-Van Gelder.
Daarin bepaalde de Hoge Raad dat het opnemen en openbaar maken van een
telefoongesprek door een gesprekspartner niet zonder meer een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer oplevert. In de ogen van de Hoge Raad zijn er'bijkomende
omstandigheden' nodig om in een dergelijk geval te kunnen spreken van een
schending van privacy. Om welke omstandigheden het precies gaat, wil de Hoge
Raad niet specificeren, maar de raadsleden menen wel te kunnen constateren dat
van de bedoelde omstandigheden in casu geen sprake was omdat het ging om een
werkoverleg tussentwee directeurenmet een geheel zakelijke inhoud. Ineenlatere
zaak kwam de Hoge Raad tot een vergelijkbare conclusie ten aanzien van een
telefoongesprek dat in de priv6-sfeer was gevoerd en waarvan de opnames onder
valse voorwendselen waren verkregen. 66
Het bijzondere aan de bovengenoemde twee casus is dat de opnames waren gemaakt
door een gesprekspartner. Aangezien personen in het algemeen geen inbreuk
kunnen maken op hun eigen privt-leven,67 maakt een deelnemer aan het gesprek
geen inbreuk op de communicatie wanneer hij zijn gesprekken opneemt of
openbaart. Om die reden heeft de wetgever er ook van afgezien om het opnemen
en openbaren van telefoongesprekken door deelnemers aan het gesprek strafbaar
te stellen. 68

Niettemin kan er in de relatie tussen gespreksdeelnemers sprake zijn van een
onrechtmatige daad of van onrechtmatig verkregen bewijs. Het is immers 'onder
bijkomende omstandigheden' onrechtmatig om eenbepaald gesprek op te nemen
en te openbaren, bijvoorbeeld omdat vertrouwelijkheiduitdrukkelijk is afgesproken,
omdat de gesprekspartner valselijk wordt geciteerd,69 of omdat publicatie van de
inhoud van het gesprek inbreuk maakt op de eer en goede naam van de gespreks-
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partner.70 Erzou ook sprake kunnen zijn van een schending vanhetrecht op privacy

van de gesprekspartner, maardie inbreukbetreft dande inhoud vande communicatie ennietde communicatie als zodanig:' Wanneeriemand al dannietpertelefoon
intimiteiten aan een ander verklapt, kan het in strijd met het recht op de privacy
van het intieme leven van die ander zijn, om de informatie door te spelen aan
derden. Daarvan was bijvoorbeeld sprake toen de ex-vrouw van Rob de Nijs in

een vriendschappelijk gesprek met een medewerkster van het roddelblad Story
uit de school klapte over haar problemen in de liefde en het gezinsleven.72 Over
dat aspect van de persoonlijke levenssfeer gaat de volgende paragraaf.
2.3

Het intieme leven

De omschrijving van privacy in termen van een sfeer, zoals in Nederland
gebruikelijk is, suggereert een ruimtelijke afbakening. Mede daarom heeft de
bescherming vanruimtes, zoals woningen, een centrale plaats in de civielrechtelijke
doctrine. Niettemin lijken de commentatoren het erover eens dat het begrip
persoonlijke levenssfeer ook in overdrachtelijke zin kan worden gebruikt en dat
het individu derhalve ook recht kan hebben op privacybescherming wanneer hij
zijn eigen terrein heeft verlaten.73 De vraag is echterhoe dit niet-ruimtelijke aspect
van de persoonlijke levenssfeer moet worden afgebakend. Over het antwoord op
die vraag verschillen de meningen, maar de meeste auteurs kennen daarbij een
grote rol toe aan de intimiteit van de persoonlijkheid. De Brauw bijvoorbeeld
betoogt dat buiten de fysiek te bepalen priv6-sfeer, het deel van de menselijke
74
persoonlijkheid dat kan worden aangeduidals'intimiteit' bescherming verdient.
Ook Aubel acht publicaties die de persoonlijke intimiteit aantasten in beginsel
onrechtmatig.75 De grondwetgever, ten slotte, heeft in de Memorie van Toelichting
opgemerkt dat bij de bepaling van de omvang van het grondrecht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer, de intimiteit van hetgeen omtrent een ander wordt
waargenomen of gepubliceerd van groot gewicht is.76 Die opmerking heeft zijn

invloed gehad op de omvang van de persoonlijke levenssfeer in het civiele recht.
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Helaas biedt ook het begrip 'intimiteit' betrekkelijk weinig houvast. De Brauw
waagt zich niet aan een definitie. Hij stelt dat juristen de invulling van dit begrip
moeten overlaten aan psychologen en filosofen. Aubel verzet zich tegen die
opvatting. Hij vindt de begrenzing van eenjuridisch begrip primair een taak voor

juristen. Derhalve komt hij zelf met een definitie. Hij omschrijft persoonlijke
intimiteit als 'het bezit en de uitdrukking van de volstrekte eigenheid van iedere
individuele mens in zijn gedachten, gevoelens, levensopvatting, zedelijk enreligieus
leven, seksualiteit en creativiteit.'77 Verderop mhakt Aubel duidelijk dat zowel
de geest als het lichaam van de persoon in zijn geheel onderdeel uitmaken van
de intimiteit en dat het begrip zou kunnen worden samengevat met de woorden
'zijn eigen leven leiden'.m Met een zodanigbrede omschrijving van intimiteit wordt
het wel zeer de vraag wat niet onder deze definitie valt en als zijnde 'niet-intiem'
buiten het toepassingsbereik van het recht op privacy kan worden gehouden. Met
het loslaten van de ruimtelijke afbakening van de priv6-sfeer krijgt het recht op
privacy dus een enorm groeipotentieel. De Brauw is daarhuiverig voor.79 Met het
oog op de rechtszekerheid kiest hij ervoor om de bescherming van intimiteit toe
te spitsen op de bescherming van het gezinsleven. Zijn voorstel voor een
civielrechtelijke privacybepaling spreekt op dit punt dan ook slechts van'waarnemingen binnen de kring van het gezin'.80

In latere publicaties lijkt het begrip 'intimiteit' plaats te hebben gemaakt voor
relationele privacy. Dit begrip duidt op het onderdeel van de persoonlijke
levenssfeer dat ziet op intieme relaties tussen mensen.81 Gutwirth ornschrijft dit
aspect van de persoonlijke levenssfeerals volgt: 'Individuenmoeten hun intieme
enprocreatieve relaties zonder tussenkomst van derden naareigen gevoel kunnen
beleven en organiseren.'82 Verhey definieert relationele privacy als 'het vrijelijk
aangaan van relaties met anderen waaronder het stichten en onderhouden van
gezinsrelaties en/of seksuele relaties'.83
Kort voordat De Brauw zijn preadvies publiceerde, had zich een rechtszaak
voorgedaan waarin debescherming vanhetgezinsleventegenpublicaties centraal
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stond.84 De zaak had nogal wat bekendheid gekregen omdat de rechter daarin
uiteindelijk de vertoning van een populaire film verbood. Het ging in die zaak om
de film Mensen van Morgen waarin Kees Brusse een aantal jonge mensen aan het
woord liet over'hoogstpersoonlijke zaken', waaronderhet gezinsleven. De vader
van een van de minderjarige jongens die Brusse had geinterviewd, stapte naar de
rechter omdat zijn zoon in de film'op schromelijke wijze de beslotenheid van het

gezin doorbreekt en de meest intieme gebeurtenissen in het gezin publiek maakt'.
Voor de openbaring van de intimiteiten van het gezinsleven achtte de rechter de
medewerking van de zoon onvoldoende, aangezien de jongen mindeijarig en
geestelijk gestoord was. Bovendienhad Brusse dejongengedwongende opnamen
geheimte houden voor zijn familie. De rechterwees daaromde vordering totverbod
van de film toe. Hij doetdat op grond vanhetrecht op de goede naam vanhet gezin.
Volgens De Brauw is echter duidelijk dat ook de aantasting van de priv6-sfeer
85
een reden voor het verbod had kunnen zijn.

De belangrijkste en waarschijnlijk ook bekendste uitspraak op het gebied van de
bescherming van het intieme leven is het arrest van de Hoge Raad over de Edamse
bijstandsvrouw:6 Het ging in dat geval om een bijstandsmoeder die ervan werd
verdacht te frauderen met haar uitkering. Zij zou namelijk een 'economische
eenheid' vormen met een vriend van haar, zonder dat zij dit had doorgegeven aan

de uitkeringsinstantie. Een oplettende buurtgenoot, tevens adjunct-directeur bij
de gemeentelijke Sociale Dienst, was het opgevallen dat de bijstandsvrouw een
relatie was aangegaan en constateerde na stelselmatige observatie van het paar
dat er sprake was van'een samenwoning onder omstandigheden, die in financieeleconomische opzicht niet wezenlijk verschillen van die van een gezin'. Zo
registreerde de buurtgenoot dat er regelmatig een man bij de vrouw over de vloer
kwam en dat deze ook de nacht ten huize van haar doorbracht. Verder viel hem
op dat het stel gearmd over straat ging en dat zij zich ook overigens naar buiten
toe gedroegen alsman en vrouw. Deze informatie speelde hij dooraan zijn collega's

bij de Sociale Dienst, die daarop de uitkering van mevrouw stopzetten. Voor de
rechter kwam de vraag ofdeze gedragingen van de buurtgenoot strijden met het
recht op privacy van de bijstandsmoeder. Terbeantwoording van deze vraag gaat
de Hoge Raad te rade bij de Memorie van Toelichting op het grondwetsartikel
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daaraan ontleent de Hoge
Raadde gedachte dathet toepassingsbereik vanhetrecht opprivacynietruimtelijk
begrensd is tot het huis en dat de aard en mate van intimiteit van hetgeen omtrent
een ander wordt waargenomen, vastgelegd of aan anderen doorgegeven voor het
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bepalen van de grenzen van privacy van groot belang is.87 Die opmerking kan de
Hoge Raad gebruiken want dat het in het onderhavige geval ging om intimiteiten,
staat voorde Hoge Raad vast. De relatie tussendebijstandsmoederenhaarbijslaap
is volgens de Hoge Raad intiem. Daarom kwam de Raad tot de conclusie dat in
dit geval de grenzen van recht op privacy zijn overschreden.

Het intieme leven stond eveneens centraal in een reeks van zaken tegen de
roddelpers. Een van de meest spraakmakende zaken is afkomstig van het hof
Amsterdam.88 Indie zaak, die hierboven reedsnaar voren kwam, ageerd dezanger
Rob de Nijs en zijn ex tegen een reeks van publicaties in het roddelblad Story.
Dat blad had uitvoerig bericht over de vermeende ziekte van het kind van eisers,
hun echtscheiding, en de nieuwe relaties die zij waren aangegaan. Het hof
Amsterdam oordeelde dat dergelijke zaken naar gangbare opvattingen in meer
of mindere mate een intiem karakter zouden hebben, en dat Story niet gerechtigd
was om zonder instemming van betrokkene over dergelijke 'essentiele aspecten

van hetpriv6-leven' te publiceren, te meer vanwege de tendentieuze, suggestieve
en grievende wijze waarop dat was gebeurd. Deze uitspraak is in overeensternming
met de overige jurisprudentie over de bescherming van het intieme leven tegen
de media. 89

Ook buiten het kader van de actie uit onrechtmatige daad blijkt er een duidelijk
verband te bestaan tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
intimiteit. Zo wees de Hoge Raad een jaar na het Edamse Bijstandmoederarrest
opnieuw een arrest waarin de intimiteit van relaties centraal stond:' In dat geval
werd een beroep gedaan op artikel 21 van de Auteurswet. Het ging in die zaak
om een foto die het blad Nieuwe Revu had gepubliceerd in het kader van een
reportage waarin de vier seizoenen in het Vondelpark in beeld werden gebracht.
Op de foto die de lente moest verbeelden, stond een gearmd stel dat blijk gafvan
'een ietwat verlegen gelukzaligheid', aldus de annotator. Het gefotografeerde stel
betrofeiseres met haar toenmalige verloofde. Ten tijde vanpublicatie van de foto
was die verloving al verbroken en de relatie met een nieuwe vriend was ook op
de klippen gelopen nadat deze vriend de gewraakte foto in Nieuwe Revu onder
81
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ogen was gekomen. Ter vergoeding van het aangedaneleed stapte de vrouw naar
de rechter. De kantonrechter gafhaar gelijk. De rechtbank in beroep vernietigde
die uitspraak. De Hoge Raad was het vervolgens weer eens met eiseres dat in het
onderhavige geval sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op privacy en dat een
dergelijke inbreuk met zich zou brengen dat er sprake is van een redelijk belang
in de zin van artikel 21 van de Auteurswet. Ter beoordeling van dit geval achtte
de Hoge Raad een drietal factoren van belang, waarvan de eerste in dit kader met

name relevant is, namelijk de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde
is afgebeeld. Zodoende maakte de Hoge Raad duidelijk dat er zelfs in een openbaar
park sprake kan zijn van beschermwaardig priv6-leven, zolang er sprake is van
een intieme situatie. Of dat in het bedoelde geval inderdaad zo was, beschouwde
de Hoge Raadals een feitelijke vraag. Daarom verwees deRaadde zaak doornaar
het hof, dat concludeerde dat Nieuwe Revu inderdaad inbreuk had gemaakt op de
91
persoonlijke levenssfeer.

Ookseksualiteit is 'onmiskenbaar' een onderdeel vandepersoonlijke levenssfeer,
aldus de Hoge Raad.92 Tot dit oordeel kwam de Raad in een zaak waarin een
verpleger zich op een verschoningsrecht beriep om niet te hoeven getuigen van
het feit dat twee verpleegden al dan niet gemeenschap hadden gehad in de nacht
dat hij toezicht had gehouden in een instituut voor epilepsiebestrijding. Als de
toezichthoudende verpleger van dergelijke feiten op de hoogte was gekomen, kon
hij niet worden verplichtomhet vertrouwen datdepatienten inhemhadden gesteld,
te beschamen. De openbaarmaking van feiten die de persoonlijke levenssfeer
betreffen, zoudat vertrouwen ontegenzeggelijkbeschamen. Omdat intieme relaties
en seksuele handelingen binnen de persoonlijke levenssfeer vallen, erkende de
Raad in deze zaak het beroep van de verpleger op het verschoningsrecht.
Een ander bijzonder sprekend voorbeeld van de toepasselijkheid van het recht op
privacy ten aanzien van intieme seksuele handelingen buiten het ruimtelijk
afgebakende priv6-domein, is de zaak voor de rechtbank Amsterdam van 10juli
1996.93 Daarin ageerde een vrouw tegen de publicatie van een foto van haar in

het tijdschrift Nieuwe Revu. Op die. foto was zij te zien terwijl zij stond op een
loopbrug die twee discotheken verbond waareen zogenaamde'Wasteland-party'
aan de gang was. De foto toont de vrouw met een been over de reling van de

loopbrug geslagen waarbij haarjurkopenvalt. Voorhaarbevindtzicheen gehurkte
man die zijn gezicht tegen haar schaamstreek drukt, aldus de weergave van de
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feiten in het vonnis. De foto diende ter illustratie van de stelling van Nieuwe Revu
dat 1995 hetjaar van de openbare seks was. 'Hoe Nederland seks buiten de deur
ontdekte' was de leus waaronder de foto werd aangekondigd. De vrouw was van
mening dat de publicatie van deze foto een ernstige inbreuk betekende op haar
persoonlijke levenssfeer. Nieuwe Revu bracht daar tegenin dat er van een
persoonlijke levenssfeer geen sprake was, nu de publicatie betrekking had op
hetgeen zich op straat had afgespeeld en wees erop dat het in casu ging om de
Regulierdwarsstraat, midden in het uitgaansgebied van Amsterdam. De rechter
accepteerde dit verweerniet. 'De persoonlijke levenssfeer [kan] zich immers ook
uitstrekken tot bepaalde gebeurtenissen die gedeeltelijk - in het openbaar
plaatsvinden', aldus de rechtbank. Het feit dat het in het onderhavige geval ging
om een 'compromitterende pose' is voor de rechtbank reden genoeg om een
schending van het recht op privacy aan te nemen.
-

Hetbovenstaande overzichttoont aan dathet intieme leven inde rechtspraak wordt
gezien als een essentieel onderdeel van de persoontijke levenssfeer. De Brauwsgelijkstelling van intimiteit met het gezinsleven lijkt daarbij niet eens ver af te

wijken van de in de jurisprudentie gehuldigde opvattingen daarover, zij het dat
het gezinsleven niet is beperkt tot het gehuwde leven. Buitenechtelijke liefde en
seks vallen ook onder het beschermenswaardige intieme leven.
2.4

Het lichaam

In zijn proefschrift concludeert Verhey dat de lichamelijke integriteit, samen met
het huiselijke leven, de kern vormt van het recht op privacy:4 De overige
commentatoren kennen het lichaam niet zo een voorname plaats toe in het kader
vanprivacy. DeBrauw wijdtinzijnpreadvies geen woord aandebeschermenswaardigheid van het lichaam. Bij Aubel en De Graafkrijgt de lichamelijke integriteit
evenmin speciale aandacht. Zij gebruiken namelijk de indeling van persoonlijkheidsrechten van respectievelijk de Duitser Hubmann en de Fransman Nerson. 95
Beiden hanteren een indeling van de persoonlijkheid die fysieke inbreuken op de
persoon categorisch scheidt van de bescherming vanhetpriv6-leven. 96 Zodoende
komen inhet werk van Aubel en De Graaf, die zich concentreren op debescherming
vanhetpriv6-leven, inbreukenop het lichaam alleen ter sprake voorzovermet die
inbreuken tevens niet-lichamelijke aspecten van de persoonlijkheid worden

94

95
96

Verhey 1992, p. 437.

Aubel 1968, p. 40; De Graaf 1977, p. 103 e.v..
Zie H. Hubmann, Das Pers6nlichkeitsrecht, Koln/Graz: Bohlau Verlag 1967; R. Nerson, Les droits
extrapatrimoniaux, Parijs 1939.
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geschonden. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien intieme onderdelen van
het lichaam aan de buitenwereld worden blootgesteld.

De uitsluiting van lichamelijke integriteit als zodanig van de persoonlijke
levenssfeer door Hubmann en zijnNederlandse volgelingen is op zichbegrijpelijk.
Waarde persoonlijke levenssfeerprimairbeschermingbiedttegen kennisneming
en openbaarmaking, weerthetrechtop lichamelijke integriteit voornamelijk fysieke
inbreuken op de persoon af, zoals mishandelingen. Lichamelijke integriteit had
zich niettemin een belangrijke plaats kunnen verwerven in de jurisprudentie
vanwege ontwikkelingen buiten het recht inzake onrechtmatige daad. Bij de
totstandkoming van de nieuwe Nederlandse Grondwet is, op aandringen van de
Tweede Kamer, hetrechtop lichamelijke integriteit ondergebrachtbij hetalgemene
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.97 Daarnaast wordt ook in
de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het respect
voor lichamelijke integriteit opgehangen aan het recht op privacy:8 Bovendien
heeft de wetgever onder verwijzing naar het grondrecht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeerhet zelfbeschikkingsrechtmetbetrekking tot het lichaam
gewaarborgd door invoering van de Wet inzake medische experimenten," de Wet
op de orgaandonatie '" en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.'°'
Deze ontwikkelingen zouden hebben kunnendoorwerken in dejurisprudentie op
het gebied van onrechtmatige daad. In de jurisprudentie zijn evenwel nauwelijks
gevallen bekend waarin fysieke inbreuken op de lichamelijke integriteit met een
expliciet beroep op het recht op privacy als onrechtmatige daad zijn gekwalificeerd.'02 Voorzover er al naar een grondrecht wordt verwezen, hetgeen
vanwege de voorhandenheid van het strafrechtelijke verbod op mishandeling
uitzonderlijk is, betreft hethetrecht op lichamelijke integriteit als zodanig.'03 Een
uitzondering hierop vormt een zaak waarin de rechtmatigheid van de herinvoering
104
van de shocktherapie in eenpsychiatrisch ziekenhuis terdiscussie stond. Daarin
verwezen eisers uitdrukkelijk naar het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Derechterkondeze eis echtereenvoudig afwijzenomdathet ziekenhuis
de shocktherapie alleen toepaste met toestemming van een patient.

Artikel 11 Gw.; zie hoofdstuk 3.
Zie onder meer EHRM 26 maart 1985, NJ 1985, 525 (X en Y tegen Nederland).
99 Knmerstukken H 1991/92,22 588, nr. 3, p. 5.
100 Kamerstukken II 1 991/92,22 358, nr. 3, p. 3-4.
97
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Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, Stb. 1994, 837 jo. 838; zie over de verhouding
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Zie bijvoorbeeld 's-Gravenhage 9 april 1987, NJ 1988, 524.
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Inbreuken op de privacy van het lichaam door het vergaren of verspreiden van
informatie over het lichaam hebben wel erkenning gekregen in de rechtspraak.
Zo deed de Hoge Raad in 1987 een uitspraak die relevant is met betrekking tot
de privacy van het lichaam. Die zaak betrof de publicatie van een naaktfoto van
een vrouw op de achterkant van een naturistenreisgids. De Hoge Raad vond dat
het gebruik van de foto voor de reisgids een ernstige inbreuk maakte op het priv6leven van de geportretteerde. 105 M s Hofs oordeel dat het enkele feit dat X naakt
is afgebeeld, een redelijk belang oplevert dat zich tegen openbaarmaking verzet,
bijzondere omstandigheden voorbehouden, is juist', aldus de Hoge Raad. Daarom
wees de Raad de vordering, die overigens was gebaseerd op artikel 21 Auteurswet,
toe. Een ander treffend voorbeeld van de bescherming van het naakte lichaam,
eveneens op basis van het portretrecht, is een zaak uit 1984. Daarin verzette een
vrouw zich tegen de publicatie van een foto die van haar gemaakt was toen zij
geheel ontkleed, gezeten achterop de motorbij Buizen Berend, hetpodium kwam
oprijden tijdens een concert vande popgroepNormaal. Haarnaakte optreden was
openbaar en de vrouw wist zelfs dat er foto's van haar zouden worden gemaakt,
maar die omstandigheden stonden er niet aan in de weg dat de rechter de stelling
accepteerde dat haar persoonlijke levenssfeer was geschonden toen de foto's
verschenen in het hardpornoblad Rosie.106 Publicatie in deze seksueel getinte
context, is een bijkomend argument om de vordering toe te wijzen:07 In het
algemeen lijkt te gelden dat de zogenoemd private lichaamsdelen, die normaliter
onder ondergoed of badkleding zijn verborgen, behoren tot de persoonlijke
levenssfeer. Het publiceren van een afbeelding daarvan zonder toestemming van
betrokkene levert in beginsel een onrechtmatige daad op, ofalthans een schending
van artikel 21 Auteurswet.'os Wanneer daarentegen de afbeelding geen private
delen in beeld brengt, pleegt de rechter de vordering af te wijzen. 109
2.5

De werkplek

De problematiek met betrekking tot de privacy van de werknemer valt uiteen in
twee verschillende kwesties die duidelijk moeten worden gescheiden. De eerste
kwestie betreft de toepasselijkheid van het algemene recht op privacy in de
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HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 277.
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Pres. Rb. Zutphen 13 augustus 1984, KG 1984, 292.
Zie ook Pres. Rb. Amsterdam 4 februari 1977, NJ 1977, 280 (publicatie van foto van vrijwel naakte
vrouw met als bijschriften onder meer 'vrouwen over blote kerels' en 'slagpinnen uit oude
seksbommen'); Pres. Rb. Haarlem 1 augustus 1984, KG 1984, 272 (publicatie van foto van vrouw
met ontbloot bovenlijf in pornoblad); Pres. Rb. Breda 13 juni 1996, KG 1996, 216 (verspreiding
briefkaart met prent van gebodypainte vrouw onder het motto 'kleding eruit, schilder erin').
Zie onder meer Pres. Rb. Breda 14 mei 1984, KG 1984, 172; Pres. Rb. Haarlem l augustus 1984,
KG 1984, 272; Pres. Rb. Amsterdam 18 februari 1993, Informatierecht/AMI 1993, p. 110.
Zie Ktr. Amsterdam 27 maart 1987, Prg. 2701, Informatierecht/AMI 1987, p. 115.
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specifieke relatie tussen de werkgever en de werknemer. De tweede kwestie betreft
de vraag ofde werkplekende arbeid als zodanigbehoren tot debeschermenswaardige persoonlijke levenssfeer.

Over het eerste onderwerp bestaat, afgezien van de discussie over de horizontale
werking van grondrechten,"0 weinig verschil van mening. Indien vaststaat dat een
persoon ten aanzien van een bepaald aspect van zijn leven een recht op privacy
heeft, dan kan die persoon dat recht ook inroepen tegen zijn werkgever. Zo zal
een werkgever net als ieder ander de privacy van de woning en het lichaam van
zijn werknemers moeten respecteren endienthij zich inhet algemeen te onthouden
van bemoeienis met het intieme leven van zijn ondergeschikten (net zo goed
overigens als omgekeerd die ondergeschikten de persoonlijke levenssfeer van de
werkgeverdienen terespecteren"'). Hoewel de gezagsverhouding tussen werkgever
en werknemer onder omstandigheden een zekere inbreuk op privacy kan
rechtvaardigen, zijn de aan de persoonlijkheid inherente rechten onverkort van
toepassing binnen arbeidsverhoudingen. Het recht op privacy is immers een recht
erga omnes.' 12 De kantonrechter van Maastricht oordeelde in overeenstemming
daarmee bijvoorbeeld dat een werknemer zich ten opzichte van zijn werkgever
niet hoeft te verantwoorden over zijn beslissing om te scheiden en vervolgens te
hertrouwen. Dergelijke keuzes, die bij uitstek tot de persoonlijke levenssfeer

behoren, moeten als zodanig worden gerespecteerd door eenieder, inclusief de
113
werkgever.

Aangezien alle communicatie via vertrouwelijke kanalen, inclusief zakelijke
communicatie, pleegt te worden beschermd door het recht op privacy, zou ook
de correspondentie en de telefoongesprekken die een werknemerop zijn werk voert,
in beginsel voor beschermingjegens de werkgever in aanmerking komen: 14 Een

complicatie daarbij is dat de werkgever in het algemeen de eigenaar is van de
brieven die worden verstuurd en van de telecommunicatieaansluitingen die worden
110
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gebruikt. Bij het tappen van communicatie botst het recht op privacy van de
werknemer dus niet alleen met de gezagsbevoegdheid van de werkgever, maar
ook met diens eigendomsrechten. Om die reden maakt hetNederlandse strafrecht
bijvoorbeeld een uitzondering op het verbod op telecommunicatietaps voor de
zogenoemde 'dominus' van de aansluiting. De gerechtigde tot een voor de
telecommunicatie gebezigde aansluiting mag die telecommunicatie aftappen,
behoudens misbruik.'15 Debotsing van het rechtopprivacy van decommunicatie
met deze bevoegdheden van de werkgever heeft in het civiele recht tot vele
spanningen geleid.

116

De tweede kwestie roept meer controverse op dan de gelding van fundamentele
rechten in arbeidsverhoudingen. Behoort de werkplek als zodanig tot de
persoonlijke levenssfeer en is uitoefening van arbeid een onderdeel van het
beschermenswaardige privt-leven? In navolging van Langemeijers uitleg van het
strafrechtelijk verbod van huisvredebreuk, verdedigt Aubel de opvatting dat een
kantoor, bedrijfsruimte ofwerkplaats deel uitmaakt van de persoonlijke levenssfeer,
omdat deze ruimtes vergelijkbaar zouden zijn met de woning 'als even nauw
verbonden met de persoonlijkheid'. Anderen zijn minder stellig. Zij wijzen erop
dat het plaatsen van de werkplek onder het begrip 'persoonlijke levenssfeer' leidt
tot een 'privacy paradox': 17 Op het werk is een werknemer immers juist
onderworpen aan het gezag van de werkgever. Derhalve lijkt de vervulling van
de arbeidniette behorentot dieterreinen vanhetleven waarop iemandonbevangen
zichzelf mag zijn en met rust gelaten dient te worden. Hendrickx spreekt in dit
verband zelfs van het recht van de werkgever om de werknemer niet met rust te
laten.' 18 Niettemin rekent het merendeel van de schrijvers tegenwoordig de werkplek
tot de beschermenswaardige persoonlijke levenssfeer."' Voor sommigen is dit
zelfs evident. 120
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Ter ondersteuning van hun stelling dat de werkplek onderdeel uitmaakt van de
persoonlijke levenssfeer, plegen schrijvers ten onrechte te verwijzen naar de
Nederlandse jurisprudentie. De eerste veel geciteerde uitspraak is afkomstig van
de rechtbank Den Haag.121 Indie zaak gafdepresidentaan dathet recht opprivacy
waarborgt dat een ieder 'vooral thuis, maar ook op het werk' de vrijheid moet
hebben om een eigen koers te kunnenbepalen zonderdat anderen zich opdringen.
In de zaak zelf ging het echter louter om inbreuken op het huiselijke leven. Eiseres
werd voortdurend in en rondom haar woning lastiggevallen door een stalker. Uit
de beschrijving van de feiten in het vonnis blijkt niet dat de belaging zich ook
uitstrekte tot het werk. De waarde van deze casus als grondslag voorde erkenning
van het recht op privacy van de werkplek ten opzichte van de werkgever is derhalve
twijfelachtig. Dat geldt eveneens voor een tweede zaak. In die zaak ging het wel
om de beschermenswaardigheid van de werkplek als zodanig. Namens een aantal
werknemers kwam de industriebond FNV op tegen de invoering van cameratoezicht
opde werkplaats vanhetbedrijfKOMA. Depresidentvan derechtbank Roermond
erkende de vordering van de FNV en oordeelde dat 'de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zich uitstrekt tot de werkplaats'.122 Echter, dit argument
hield geen stand in hoger beroep. Het hof Den Bosch was het weliswaar eens met
de president dat de plaatsing van de camera's onrechtmatig was, maar het hof
baseerde die conclusie op de algemene verplichting van goed werkgeverschap,
zonderhetrechtop privacyte noemen.123 Dezelfde redenering volgde depresident
van de Amsterdamse rechtbank inde veel geciteerdeDistrivox-zaak.124 Depresident
ging in dat vonnis expliciet voorbij aan de vraag ofeen systeem dat de arbeidsprestaties van telefonistes vastlegt inbreuk maakt op het recht op privacy van die
telefonistes. Voor de vaststelling van de onrechtmatigheid van het gebruik van
dat personeelvolgsysteem volstond een toetsing aan de eisen van goed werkgeverschap, aldus de president. In een reeks van andere zaken laat de rechter eveneens

in het midden of de werkplek al dan niet behoort tot de beschermenswaardige
persoonlijke levenssfeer en constateert hij gewoonweg dat voorzover het recht
op privacy al van toepassing is, de zwaarwegende belangen van de werkgever de
inbreuk daarop rechtvaardigen:25 Dezereeks werd onlangs bekroondmeteenarrest
waarin de Hoge Raad op basis van een dergelijke redenering de bezwaren tegen
verborgen cameratoezichtop een caissitre verwierp: 'Indien de werkgeefsteraldus
inbreukop hetpriv6-leven van de werkneemster zouhebben gemaakt [moet worden
aangenomen] dat dit nog niet betekent dat dit bewijsmateriaal in een procedure
's-Gravenhage 26 maart 1970, N./ 1972,165.

121
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als onderhavig niet mag worden gebruikt.'126 Bovendien merkte de Hoge Raad
hierbij op dat het in casu 'slechts' ging om gedragingen van het personeel bij de
kassa. Die woordkeus doet vermoeden dat de raadsleden de twijfels van de
advocaat-generaal deelden die in zijn conclusie overwoog:
Toegesneden op de camera in de winkel van Wennekes rijst al aanstonds de
vraag of het recht op pnvacy zich uitstrekt tot (alleen) de kassahandelingen
van werknemers. Die handelingen zullen - in tegenstelling tot bijvoorbeeld

telefoongesprekken of e-mail gebruik nauwelijks betrekking hebben op het
privd-leven van de werknemer. Daarom is aan gerede twijfel onderhevig of
hier daadwerkelijk sprake is van een inbreuk. 127
-

De annotator meende in dit arrest dan ook een verwerping te lezen van de in de
literatuur aangehangen visie over privacy op werkplek.
Ten slotte is er een aantal zaken waarin de rechterhetberoep opprivacyten aanzien

van de werkplek ronduit afwijst. Zo verwierp deUtrechtse kantonrechterhetberoep
op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een werknemer
tegen het gebruik van camera's in een magazijn. 'Het magazijn behoort niet tot
het gebied dat tot de persoonlijke levenssfeer van [de werknemer] gerekend kan
worden', aldus de kantonrechter.128 Een beveiligingscamera die een gang vanDe
Bjenkorfin beeld bracht, maakte volgens het hof Amsterdam evenmin inbreuk
op het recht op privacy. 129 Hetzelfde hof had tien jaar daarvoor geoordeeld dat
een aantal bekende politici geen redelijk belang hadden om zich te verzetten tegen
het gebruik van hun beeltenis in een reclame. Omdat de opnamen waren gemaakt
in het kader van de beroepsuitoefening van betrokkenen, was de bescherming van
130
het priv6-leven niet aan de orde, aldus het Hof.

De enige zaak waarin de rechter wel uitdrukkelijk heeft verklaard dat het recht
op privacy van toepassing kan zijn op de werkplek, was een bijzonder geval. Het
ging daarin om opnamen die de EO met een verborgen camera had gemaakt in
een abortuskliniek. 13' Inzijn oordeel stelde de president van de rechtbank voorop
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127 Idem, §3.42; Andere caissitres dan eiseres lijken er overigens ook zo over te denken. FNV
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er juist meer cameratoezicht komen om geweld, agressie en diefstal door derden tegen te gaan, zie
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2002.
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dat het uitvoeren van een abortus 'met de grootst mogelijke bescherming van
privacymoet zijn omgeven'. Vrouwen die de kliniek bezoekenmoeten erdaarom
vanuit kunnen gaan dat zich binnen de muren van de kliniek geen verborgen
camera's bevinden. Om die reden achtte de president het optreden van de EO
onrechtmatig, hoewel de EO louter medewerkers van de kliniek in beeld had
gebracht. Er was namelijk gebruik gemaakt vaneenpseudo-klant. Inhogerberoep
bekrachtigde het hofAmsterdam het oordeel van de president, en verwierp daarbij
het verweer van de EO dat los van de belangen van vrouwen die de kliniek
bezochten, de beslotenheid van de kliniek geen rechtens relevante privacy is. 'Er
bestaat naar het voorlopig oordeel van het hof geen aanleiding de persoonlijke
levenss feer van de betrokken individuen niet mede te doen uitstrekken tot de, niet
voorpubliektoegankelijke, plaats waarzij hun werkzaamheden verrichten, zeker
indien die plaats een abortuskliniek is.'

Uit het bovenstaande overzicht van

de rechtspraak moet de conclusie worden

getrokken dat de stelling dat de werkplek als zodanig onderdeel uitmaakt van de
persoonlijke levenssfeer inzijn algemeenheid geen steun vindt in de jurisprudentie.

In veruit het grootste deel van de uitspraken laat de rechter in het midden of de
persoonlijke levenssfeer de werkplek omvat of wijst in dat kader een beroep op
privacy zelfs uitdrukkelijk af.
2.6

De openbare ruimte

Het toepassingsbereik van het recht op privacy is beperkt tot de persoonlijke
levenssfeer. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat die persoonlijke levenssfeer
in het Nederlandse civiele recht niet ophoudt bij de muren van de woning. Buiten
die fysiek bepaalde huiselijke sfeer, kan de persoon het recht op privacy inroepen
ter bescherming van andere onderdelen van de persoonlijke levenssfeer, zoals het
intieme leven en de vertrouwelijke communicatie. Zoveel staat vast. Het is echter
de vraag ofhet recht op privacy ook van toepassing kan zijn op het buitenhuiselijke
leven indien geen van de hierboven behandelde onderdelen van de persoonlijke
levenssfeer in het geding is. Kortom, bestaat er een recht op privacy in de
zogenaamd publieke sfeer, los van de bescherming van het intieme leven,

vertrouwelijke communicatie, et cetera?
De Brauw en Aubel zijn vrij stellig in hun afwijzing van een recht op privacy in
de publieke sfeer. Buiten de fysiek-bepaalde priv6-sfeer geven zij voorrang aan
de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van beweging. Handelingen die de
priv6-sfeer niet raken, zijn in hun ogen in beginsel niet onrechtmatig, althans niet
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wegens schending van het recht op privacy. 132 Bescherming van privacy in de
publieke sfeer zien De Brauw en Aubel niet als een taak voor het recht. 'Wie niet
gezien wil worden moet maar thuis blijven, wie niet gehoord wil worden moet
zijn mond houden', aldus de laatstgenoemde. De Graaf en Verhey wijden geen
aparte beschouwingen aan privacy in publieke ruimtes, maar lijken mee te gaan
met de opvattingen hierover van De Brauw en Aubel.

Dat ook de rechterlijke macht weinig voelt voorprivacybescherming in de openbare
ruimte blijkt uit de casus van de priv6-detective.133 Het ging in dat geval om een
schoolbestuur dat een van zijn leerkrachten ervan verdacht tijdens ziekteverlof
voor een ander te werken. Om de vermoedens te verifieren schakelde het bestuur
het priv6-detectivebureau JefSwaen in. De heer Swaen heeft daarop de leraar
gedurende drie weken geobserveerd en geschaduwd op de openbare weg. De leraar
meende dat zijn recht op privacy was geschonden en vorderde inkort geding onder
meer dat de surveillance zou worden gestaakt. De president van de rechtbank,
echter, was van mening dat de privacy van de leraar niet was aangetast en wees
de vordering af. De president constateerde namelijk datde ingeschakelde detective
de leraarniet in diens de persoonlijke levenssfeerhad waargenomen. Daarom kon
geen sprake kan zijn van een schending van het recht op privacy.
De in het rapport van Bureau Swaen weergegeven waarnemingen beperkten
zichtotvooriederewillekeurigebuitenstaandermethetbloteoogwaartenemen
feiten als het verlaten van de woning dooreiser, het tanken bij een benzinepomp
en het in- en uitgaan van het pand van de firma Baggen [het bedrij f waar de
leraar zou hebben bijgeklust], dan wel van een ander bedrij fspand. Van enige
rechtens te respecteren intimiteit van eiser hierbij is niet gebleken.

De stelling van de leraar dathet indit geval metname zou gaan omde wijze waarop
de gegevens over hem zijn verzameld, aanvaardde de president niet. Hij trok de
conclusie dat de gewraakte observaties het'publieke leven' van de leraarbetroffen
en wees het beroep op privacybescherming af.

Hethofwas hetmet depresident eens dat hetrecht op privacy niet was geschonden,
maar vond wel dat de werkgeverzich nietbehoorlijk had gedragen. Het hofmeende
weliswaar dat enige controle op het gedrag van een werknemer tijdens diens

ziekteverlofnodig was, en dat de werkgever de aangewezen instantie was om de
controle uit te oefenen, maar hetinschakelen van bureau Swaen was in dit geval
132

133

Dergelijke inmengingen kunnen eventueel wel onrechtmatig zijn op andere gronden, zoals
straatschenderij, hinderlijk volgen of'aanhitsing', zie respectievelijk artikel 424,425, 426bis Sr.
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buitenproportioneel. In de woorden van het hof: 'Het doen controleren van zijn
werknemer buiten diens weten door een detectivebureau is slechts aanvaardbaar
onder zeer bijzondere ornstandigheden waarin tegen de werknemer zeer ernstige
verdenkingen zijn gerezen terzake van ernstige overtredingen [...].' Daarvan was
in dit geval geen sprake. De inzet van een dergelijk zwaartoezichtsmiddel als een
privd-detective was in casu te meer onredelijk omdat de werkgever had verzuimd
om de werknemer zelf te confronteren met de beschuldigingen. 'Het lijkt in de
rede te liggen dat bij normale verhoudingen een onderzoek naar aanleiding van
concrete klachtenbegintmet een gesprek met de werknemerzelf' Nu de werkgever
niet eerst dit lichtere toezichtsmiddel had gebruikt kon worden gesteld dat de
werkgever ook het subsidiariteitsbeginsel had geschonden. De conclusie van het

hof was daarom dat de werkgever zich niet had gedragen als een goed werkgever.
Die conclusie baseerde het hof evenwel niet op een schending van het recht op
privacy. Het hof onderschreef het oordeel van de president dat de persoonlijke
levenssfeer van de leraar niet was geschonden.
Een aantaljaren voordat depriv6-detective zaak speelde, wees de Hoge Raad een
vreemd arrest dat moeilijk verenigbaar is met de boven besproken uitspraak over
privacy in de publieke ruimte.134 Het ging in dat geval om een fotograaf van het
roddelblad Privd die de kinderen van prinses Irene dagenlang met zijn camera
volgde. Zowel de president van de rechtbank, het hof als de Hoge Raad nemen
als uitgangspunt van hun oordeel aan dat de grenzen van het recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van publieke figuren, zoals de
minderjarige leden vanhet KoninklijkHuis, anders moeten worden getrokken dan
ten aanzien van'doorsnee kinderen'. Deze overweging is opmerkelijk.'35 Het lijkt
mij juisteromte zeggen dataan iedereen eenzelfde recht op privacytoekomt, maar
dat inbreuken op dat recht bij publieke figuren vaker gerechtvaardigd zullen zijn,
136
vanwege de veronderstelde nieuwswaarde van berichtgeving overdeze personen.
Nog opmerkelijker is dat de rechters vervolgens concluderen dat het recht op
privacy van de publieke figuren is geschonden door het fotograferen van de
kinderen op de openbare weg. Sterker nog, het hof stelt, met instemming van de
Hoge Raad, dat het niet ter zake doet dat de fotograaf zich uitsluitend op de ·
openbare weg heeft opgehouden. De vaststelling van de privacyschending is louter
gebaseerd op het buitenproportionele optreden van de fotograaf. Vier dagen lang
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posteren in de buurt van de kinderen zou in geen verhouding staan tot de geringe
nieuwswaarde van de gemaakte foto's. Derhalve lijkt een vaststelling van de
onrechtmatigheid op basis van hinderlijk volgen in de zin van artikel 426bis Sr.
in de rede te liggen: 37 De rechters achten daarentegenprivacy geschonden. Anders
dan de leraar uit de vorige casus maken de kinderen van prinses Irene dus wel
aanspraak op privacybescherming in de openbare ruimte. Tegen de verwachting
in worden de grenzen van de persoonlijke levenssfeer vanpublieke figuren ruimer
getrokken dan de persoonlijke levenssfeer van leraren. Het behoeft geen betoog
dat dit niet overeenstemt met de overige jurisprudentie over het recht op privacy
van publieke figureren. Doorgaans komt hen maximaal eenzelfde mate van
138
privacybescherming toe als anderen.
2.7

De omgekeerde begrenzing van de persoonlijke levenssfeer

Het centrale uitgangspunt van Aubels dissertatie is dat voor de rechtmatigheid
van publicaties primair beslissend is of ze betrekking hebben op de privd-sfeer
dan wel op de publieke sfeer. 'Publicaties die de priv6-sfeer betreffen zijn in het
algemeen onrechtmatig, publicaties met betrekking tot de publieke sfeer slechts
op nadere voorwaarden', aldus Aubel.139 Gegevendituitgangspunt, is eenheldere
afgrenzing van depriv6-sfeertenopzichte van de publieke sfeer van grootbelang.
Dat realiseert ook Aubel zich, en daarom besteedt hij relatief veel aandacht aan
de afbakening van de priv6-sfeer. Echter, omdat het uitermate lastig blijkt om de
grenzen van de priv6-sfeer in abstracto aan te geven, besluit Aubel om zijn eigen
uitgangspunt om te draaien. In plaats van de onrechtmatigheid van een publicatie
vast te stellen aan de hand van de betrokkenheid van de priv6-sfeer, wil hij de
betrokkenheid van de priv6-sfeer bepalen aan de hand van de onrechtmatigheid
van depublicatie. Met gebruikmaking van dezeomkeringkan Aubel concluderen

dat ook andere besloten ruimtes dan het huis tot de beschermenswaardige
persoonlijke levenssfeer behoren, omdat binnendringing in deze ruimtes
onrechtmatig is op grond van artikel 138 Wetboek van Strafrecht.
.

De conclusie die Aubel trekt over de beschermenswaardigheid vanbesloten lokalen
is tamelijk onschuldig. Anderenbetogen namelijk omgekeerd dat de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten grondslag ligt aan artikel 138 Wetboek van
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Strafrecht.140 De omgekeerdebegrenzing van depersoonlijke levenssfeerdie Aubel
voorstaat, kan niettemin verstrekkende gevolgen hebben. Als immers de omvang
van de persoonlijke levenss feer volgt uit de onrechtmatigheid van een publicatie,
kan in beginsel Elke publicatie die om wat voor reden dan ook onrechtmatig is,
worden gezien als een inbreuk op privacy. Zo zou in deze redenering privacy in
het geding zijnbij openbare beledigingen, publicaties vanonjuistheden, en andere
vormen van onzorgvuldige journalistiek, louter omdat dergelijke publicaties

onrechtmatig zijn. Privacy wordt zodoende een kapstok waaraan alle mogelijke
bezwaren tegen publicaties kunnen worden opgehangen. Die bezwaren hoeven
bovendien niet te zijn gebaseerd op de wens om privd-aangelegenheden priv6 te
houden, zodat het verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
in de klassieke zin verloren gaat. De formulering van deze bezwaren in termen
van een inbreuk op privacyheeft wel tot gevolg datdeze belangen kunnenprofiteren
van de grondrechtelijke status die in nationaal en internationaal verband is
toegekend aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.14' Dat gegeven
kan een rol spelen bij de afweging van belangen.
Ten aanzien van perspublicaties is de omgekeerde begrenzing van de persoonlijke

levenssfeer, waardoor elke onrechtmatige publicatie inbreuk maakt op het recht
op privacy, verdedigd door Kemper. Eind jaren tachtig pleit hij in het tijdschrift
142

Informatierecht/AMIvoor een'rigoureuze' benadering van het privacybegrip.
De strekking van zijn betoog is dat 'elk noemen van een naam, elke beschrijving
ofopenbaarmaking in andere vorm van iemands handelingen eenprivacy-inbreuk
betekent'.143 Kortom, Kemper wil de persoonlijke levenssfeer zodanig oprekken
dat bij iedere ongewenste perspublicatie over een persoon het recht op privacy
inhet geding is. Zodoende kaniedereenopbasis vanhetrecht opprivacyopkomen
tegen elke publicatie die zijn belangen schaadt. Het voordeel van deze benadering
zou zijn dat de burger ten opzichte van de rechter geen verantwoording hoeft af
te leggen over'de aard van zijn besognes' en dat de inbreukmaker de rechtmatigheid van de publicatie moet aantonen. Nog afgezien van het feit dat mij ontgaat
waarom het onaanvaardbaar zou zijn dat de eiser in een procedure moet aantonen
dat een publicatie zijn priv6-leven schendt, lijkt een dergelijke opvatting mij

onverenigbaar met de persvrijheid. Indien de media voor elke publicatie over een
persoon een rechtvaardigingsgrond moeten aanvoeren, blijft er niets over van
principiele vrijheid van meningsuiting.
140
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Ook Pinckaers hangteen zeerbrede opvatting overprivacyaan. Hij is vanmening
datprivacy inhet geding is, telkens wanneereenpublicatie niet-financiele belangen
schendt.144 Hij stelt het recht op privacy namelijk gelijk aan het algemene
persoonlijkheidsrecht en behandelt daarom allerlei zaken die geen betrekking
hebben op het klassieke priv6-leven, onder de noemer van privacybescherming.
Pinckaers gaat ervan uit dat elke schending van niet-financiele belangen inbreuk
maakt op de persoonlijke levenssfeer. Zo presenteert hij de openbaarmaking van
een publicatie waarin een bestuurder van de kinderbescherming verdacht wordt
gemaakt als een inbreuk op privacy, terwijl de Hoge Raad in die zaak met geen
woord over het recht op privacy heeft gerept.145 Ook andere uitspraken die, zoals
hieronder zal blijken, geen verband houden met privacybescherming, bespreekt
hij onder 'invasion ofprivate life':46

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens lijkt de omgekeerde
begrenzing van de persoonlijke levenssfeer gemeengoed.147 In die context is het
buitengewoonpopulair omeen inbreuk op depersoonlijke levenssfeervastte stellen
aan de hand van de onrechtmatigheid van een gegevensverwerking, in plaats van
andersom. De Brauw en Aubel schreven hun werk voordat de discussie over de

registratie van persoonsgegevens op gang kwam. In hun werk zijn over dit
onderwerp danookgeenbeschouwingen te vinden. De Graafen Verheybesteden
wel aandacht aan de schending van privacy door gegevensverwerking. Zij zien
elke onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens als inbreuk op privacy en
achten de persoonlijke levenssfeer in het geding, telkens wanneer de belangen
van een individu worden geschaad door de verwerking van persoonsgegevens.
De Graafziet in de registratie van elk gegeven eenbedreiging van de persoonlijke
levenssfeer en brengt privacy in verband met de bescherming tegen alle gevaren
van persoonsregistraties. 148 Verhey betoogt dat het recht op privacy dient om
149
onwenselijke, onjuiste ofonvolledige beeldvorming bij anderen te voorkomen.
Impliciet accepterenDe Graafen Verheydus Aubels omgekeerdebegrenzing van
de persoonlijke levenssfeer. Zij stellen de grenzen van 'informationele privacy'
vast aan de hand van de onrechtmatigheid van de gegevensverwerking, in plaats
van andersom. De Graafconstateert nog wel dat dit begrip vanprivacy een andere,
ruimere betekenis heeft dan de klassieke bescherming van het priv6-leven, maar

144 J.C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona
Universiteit van Amsterdam), Den Haag: Kluwer Law International 1996, p. 207 e.v.
145 HR 24 juni 1983, M/1984,801.
146
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wil niettemin de bescherming van het privd-leven en de bescherming tegen
150
persoonsregistraties als een geheel blijven zien.

Ook in de rechtspraakbestaat de neiging ompublicaties ofgegevensverwerkingen
die om wat voor reden dan ook onrechtmatig zijn, te presenteren als een inbreuk
opprivacy. Zo achtensommigerechters hetbeschadigen van iemands eerofgoede
naam, het schenden van beroepsgeheimen, het exploiteren van iemands beeltenis
en het weigeren van inzage in bepaalde bestanden onrechtmatig wegens schending
van privacy. Bij nadere beschouwing blijken deze oordelen de uitzonderingen te
zijn die de algemene regel bevestigen. De meeste rechters, en met name de
raadsleden van hogere instanties, baseren hun oordeel over de rechtmatigheid van
gegevensverwerkingen die geen betrekking hebben op het klassieke priv6-leven
in de zin van woning, gezinsleven, correspondentie en lichaam, zelden tot nooit
op het recht op privacy. In plaats daarvan toetsen zij aan het recht op eer en goede
naam, het algemene persoonlijkheidsrecht, de beroepsgeheimen ofdemaatschappe-

lijke zorgvuldigheidsnormen.
Het recht op eer en goede naam
Het recht op eer en goede naam wordt binnen het Nederlandse recht primair
beschermd in het strafrecht. Titel XVI van het Wetboek van strafrecht verbiedt
diverse vormen van belediging, waaronder smaad (beschuldiging van feiten),laster
(beschuldiging van onwaarheden) en eenvoudige belediging (waardeoordelen met
krachttermen).151 Overtreding van deze bepalingen levert een onrechtmatige daad
in de zin van artikel 6:162 BW op wegens schending van een wettelijke plicht.
In aanvulling hierop kunnen inbreuken op het recht op eer en goede naam in
bepaalde gevallen ook een onrechtmatige daad opleveren wegens inbreuk op een
subjectief recht en/of schending van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen.
Deze alternatieven zullen met name uitkomst bieden wanneer niet is voldaan aan

tamelijk strikte voorwaarden voor een belediging in de zin van het Wetboek
van strafrecht, zoals de eis dat de belediging opzettelijk is en de eis dat het gaat
om beschuldigingen van feitelijkheden. Zo is het onder omstandighedenmogelijk
om iemand op grond van onrechtmatige daad aan te spreken indien diegene inbreuk
maakt op iemands eeren goede naamzonderoogmerk ombetrokkene tebeledigen.
Zel fs een aantasting van iemands goede naam zonder dat het slachtoffer uitdrukkelijk van iets wordt beschuldigd kan een onrechtmatige daad opleveren. In het
algemeenbaseert de rechterbij aantastingen van iemands goede naam zijnoordeel
op het subjectieve recht op eer en goede naam, de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen of redelijke belangen in de zin van art. 21 Aw, zonder verwijzing
de

150

De Graaf 1977, p. 165-69.

151

Zie de artikelen 261-71

104

Sr.

Het Nederlandse recht inzake onrechtmatige daad

naar het rechtopprivacy.152 Een enkele keernoemtde uitspraak hetrecht op privacy
wel. In dat geval is er mijns inziens sprake van een omgekeerde begrenzing van
de persoonlijke levenssfeer.

Een aantasting van iemands goede naam zonderdatbetrokkene uitdrukkelijk van
iets wordt beschuldigd, kan optreden wanneer een publicatie de indruk wekt dat
iemand betrokken is bij bepaalde kwalijke of genante praktijken.153 Een treffend
voorbeeld is de zaak'Kniertje'.154 In die zaak kwam de actrice Kitty Courbois op
tegen de publicatie van haar foto in het blad van de weduwe Rost van Tonningen.
Op die foto was mevrouw Courbois te zien als Kniertje tijdens de opnamen van
de speelfilm Op hoop van zegen. Courbois vreesde dat de publicatie van haar foto
in hetblad haarten onrecht zou associerenmet het neo-fascistische gedachtegoed
dat mevrouw Rost van Tonningen uitdroeg. De rechter accepteerde die klacht.
Hetkarakter vanhet blad waarin de foto was gepubliceerdmaakte naarzijnoordeel
dat er sprake was van een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
Courbois. De verwijzing naar het recht op privacy in deze context verbaast.
Publieke optredens in theaters rekent men doorgaans niet tot de persoonlijke
levenssfeer waarin het individu geen kennisneming van anderen hoeft te dulden.
Bovendien verdraagt deze uitspraak zichnietmet de overige jurisprudentie inzake
beschadigende publicaties. Doorgaans baseert de rechter de bescherming tegen
de verspreiding van informatie die een onjuiste indruk van betrokkene schept,
namelijk op hetrecht op eeren goede naamofde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen zonder verwijzingnaarhetrecht opprivacy.1550pbasis daarvankan worden
opgekomen tegen allerhande verdachtmakingen en grievende publicaties. Zo

kwalificeerde de rechtbank Amsterdam het gebruik van het portret van een
zakenman als illustratie bij een artikel over dubieuze casino's als een aantasting
van diens eer en goede naam. 156 Aangezien het ook mevrouw Courbois ging om
de beschadiging vanhaarreputatie doorassociatie met het fascisme, lijkt het recht
op goede naameenbetere grondslag voorhaarvorderingdanhetrechtopprivacy.
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Nauw verband met de bescherming tegen diskwalificerende publicaties houdt de
jurisprudentie inzake de omgang met strafrechtelijke gegevens. Op 18 december
1981 verklaart de Hoge Raad dat het doen van mededelingen over iemands
strafrechtelijke verleden de persoonlijke levenssfeer 'diepgaand raakt'.157 Aldus
plaatst de Raad zonder aarzeling iemands misdrijven en overtredingen op 66n lijn
met de intimiteiten van het gezinsleven, het huiselijke leven en de vertrouwelijke
communicatie. Dat is op zijn zachtst gezegdopmerkelijk. Hetplegen vanmisdaden
kan als zodanig immers kwalijk worden beschouwd als onderdeel van het

beschermenswaardige priv6-leven dat onbevangen moet blijven. Strafrechtelijke
vergrijpen als zodanig vallen per definitie niet in de sfeer waarin het individu
ongedwongenzichzelfmag zijn. Het strafrechtelijke verleden was inde rechtspraak
van voor dit arrest dan ook nooit in verband gebracht met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Zelfs het cassatiemiddelin deze zaakbevatte geenenkele
verwijzing naar het recht op privacy.
Het bovenstaande laat onverlet dat het individu er een gerechtvaardigd belang bij
heeft omzijn'morele status', zoals hetstrafrechtelijke verleden inhet verzekeringsrecht wordt aangeduid, in bepaalde omstandigheden geheim te houden. Zoals de
Raad in een aparte overweging opmerkt, kan de bekendheid van strafrechtelijke
gegevens bij derden de maatschappelijke positie van betrokkene ernstig schaden,
en dat is in het algemeen onaanvaardbaar indien betrokkene zijn strafal heeft gehad.
Voormalig criminelen moeten de mogelijkheid hebben om weer een goede naam
op te bouwen. De verspreiding van strafrechtelijke gegevens kan dus botsen met
hetbelang vanreclassering. De beslissing van de Hoge Raad dat nietmag worden
verwacht dat iemand uit zichzelf zijn strafrechtelijke verleden aan een verzekeraar
opbiecht, zelfs indien hij weet dat die informatie relevant is voor de verzekeraar,
is vanuit dit oogpunt zeerbegrijpelijk. De verzekeraarmag immers niet verwachten
dat iemand spontaan zijn eigen ruiten ingooit. Het aanhalen van privacy in deze
context lijkt dus een mooi voorbeeld van de omgekeerde begrenzing van de
persoonlijke levenssfeer. Het gedwongen verstrekken van strafrechtelijke gegevens
maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, omdat de verstrekking daarvan een
redelijke belang van betrokkene schendt.

Sinds het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad hebben vele rechters
soortgelijke uitspraken gedaan waarin debescherming van strafrechtelijke gegevens
zijn ondergebrachtbij hetrechtopprivacy.158 Zo oordeelde de Hoge Raad in 1991
157
158
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dat twee wachtmeesters van de Rijkspolitie een ernstige inbreuk hadden gemaakt
op de persoonlijke levenssfeer van de eiser toen zij informatie over diens
strafrechtelijke verleden verstrekten aan een familie waarmee betrokkene nauwe
contacten onderhield:59 Depublicatie vaneenportret vanFerdi E., de moordenaar
van Gerrit Jan Heijn, in een weekblad achtte de Raad eveneens een inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer, zij het dat de persvrijheid in dat geval zwaarder woog

dan het privacybelang. 160

Tegenover deze reeks van uitspraken staathet tamelijk recente oordeel van de Hoge
Raad in de zaak Parool/Fan Gasteren. In die zaak overwoog de Hoge Raad dat
eerbied voor de menselijke persoon meebrengt dat aan een veroordeelde zijn daad
in beginsel niet meer wordt nagehouden, nadat hij ervoor heeft geboet.16' Dat
beginsel leidde de Raad niet af uit het recht op privacy, maar uit het recht op eer
en goede naam enhetalgemene persoonlijkheidsrecht. Hethofhad een soortgelijk
oordeel gebaseerd op hetrecht op privacy, maar daarop hadHetParoolin cassatie
de voor de hand liggende kritiek geuit dat het plegen van roofmoorden of
liquidaties, waarvan Van Gasteren inHetParool werd beschuldigd, niet behoort

tot de beschermenswaardige persoonlijke levenssfeer. De Hoge Raad gaat niet
expliciet in op dat verweer, maarvermijdtzorgvuldigelke verwijzing naarhet recht
op privacy en richt zich in plaats daarvan op grondslagen die mijns inziens beter
passen bij de problematiek. De geheimhouding van iemands strafrechtelijke
verleden is immers nodig om voormalige criminelen de mogelijkheid te geven om
opnieuw een goede naam op te bouwen en zodoende te resocialiseren. Het gegeven
dat de feitelijkheden waarvan betrokkene wordt beschuldigd waar zijn, doet daar
niets aan af. Anders dan in de Verenigde Staten, is het in Nederland mogelijk om
een vordering wegens schending van eer en goede naam in te stellen indien de
beschuldigingen op waarheid berusten. Ook de verspreiding van waarheden kan

'onnodig grievend' zijn.
Naast de bovengenoemde zaken waarin de bescherming van iemands goede naam
centraal staat, is er een reeks van zaken die verband houden met het recht op eer.
Het gaat in die gevallen om publicaties die aanzetten tot bespotting o f minachting
van betrokkene. Al zeer vroeg in dejurisprudentie is eendergelijk geval naar voren
gekomen. In een zaak uit 1923 besliste de rechtbank Amsterdam dat de publicatie
van een portret van een vrouw onrechtmatig was omdat de foto 'de sterk
ontwikkelde lichaamsvormen' van deze vrouw dusdanig belichtte dat het de lezers

Amsterdam 5 november 1997, Mediaforum 1998, p. 215.
159
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van het blad aan het lachen zou krijgen.'62 Daarom gelastte de rechter de oplage
van de publicatie te vernietigen. Dit vonnis wordt vaak aangehaald als een vroeg
voorbeeld van civielrechtelijke privacybescherming, maar, nog afgezien van het
feit dat de uitspraak in hoger beroep geen stand heeft gehouden,163 is opvallend

dat de rechter in deze zaakjuist geen enkele keereentermals'privd', 'persoonlijke
levenssfeer' of'privacy' gebruikt. Dat was wel het geval toen de kantonrechter
van Den Haag zich een halve eeuw later moest buigen over een foto van twee
uitzonderlijk dikke winkelende vrouwen in het blad Consumenten Contact. 164 De
rechter vond die foto een inbreuk op de privacy en menselijke integriteit van de
betrokken dames, en kende derhalve een schadevergoeding toe. Het recht op eer
lijkt in dit geval een betere basis voor het onrechtmatigheidsoordeel, aangezien
de publicatie met name problematisch was, omdat de foto de lachlust en spot kon
opwekken. In het algemeen brengt de rechter spottende ofkwetsende publicaties
dan ook niet in verband met het recht op privacy. 165

Beroepsgeheimen
Beroepsgeheimen en verschoningsrechten hebben een zelfstandige functie die maar
ten dele overlapt met de bescherming van privacy. Indien de beroepsgeheimen
worden ingeroepen om te voorkomen dat informatie over de persoonlijke
levenssfeer zich verder verspreidt dan noodzakelijk is, kan een beroep op naleving
van de beroepsgeheimen of een verschoningsrecht in verband worden gebracht
met de bescherming van privacy. Een goed voorbeeld daarvan is de hierboven
besproken zaak waarin de Hoge Raad het beroep op het verschoningsrecht van
een verpleegkundige erkende omdat die verpleegkundige werd verzocht om te
getuigen over intimiteiten die zich mogelijk onder zijn toezicht zouden hebben
voorgedaan. 166 Dergelijke getuigenissen raken de privacy van het intieme leven
en zijn daarom in beginsel ongeoorloofd. Het ambt ofberoep van de getuige speelt
bij de vaststelling van de mogelijke inbreuk op privacy in beginsel geen rol. Het
is hooguit een bijkomende reden om verschoning toe te staan. Ook wanneer iemand
uit hoofde van zijn functie geen beroep op een verschoningsrecht toekomt, kan
een beroep op de bescherming van privacy van derden slagen en kan de rechter
op grond van artikel 288 Sv. en 205 lid 2 Rv. een zogenaamd 'incidenteel
zwijgrecht' erkennen. Zo zoubijvoorbeeld de inbeginsel niet-verschoningsgerech162
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163 Hof Amsterdam 6 maart 1925, N./ 1926, p. 188-91.
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Ktr. 's-Gravenhage 23 januari 1981, N./ 1981,578.
165
Zie onder meer Ktr. Amsterdam 23 juli 1930, N./ 1931, 265 (portret van persoon bij spookhuis
onnodig grievend); Rb. Haarlem 14 februan 1984, Informatierecht/AMI 1986,p 59 (gemanipuleerde
afbeelding van EO-presentatrice kwetsend en beledigend); Pres. Rb. Amsterdam 7 december 1992,
Informatierecht/AMI 1993, p. 53 (gemanipuleerde foto van schrijver in open massagrafonnodig
grievend).
166

108

HR 23 november

1990, NJ 1991, 761 ; zie hierboven §2.3.

Het Nederlandse recht inzake onrechtmatige daad

tigde registeraccountant zich kunnen beroepen op een op het recht op privacy
gebaseerd zwijgrecht ten aanzien van de informatie over de familie-aangelegenhe167
den die hij uit hoofde van zijn functie heeft verkregen.
Andersom dient niet elk beroep op een verschoningsrecht ofberoepsgeheim de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De beroeps- en ambtsgeheimen
verbieden om informatie die iemand uit hoofde van zijn functie heeft gekregen,
door te spelen aan derden, ongeacht of die informatie betrekking heeft op de
persoonlijke levenssfeer. De grondslag vandit verbod ishetalgemene maatschappelijke belang dat iedereen zich vrijelijk moet kunnen wenden tot iemand met een
vertrouwensfunctie, zoals een arts of advocaat, zonder bang te hoeven zijn dat
deze vertrouwenspersoon de informatie verspreid.168 Datmaatschappelijkebelang
wordt onderscheiden van het individuele privacybelang van betrokkene. Om die
reden wordt het professionele verschoningsrecht gezien als een recht van de
beroepsuitoefenaar, en is de toestemming vanbetrokkene geen argumentdathoeft
te worden meegewogen bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het
beroep op het verschoningsrecht of de schending van de geheimhoudingsplicht
door de beroepsuitoefenaar: 69 Bovendien heeft de Hoge Raad hetberoep op een
verschoningsrecht ook erkend in het geval dat de gevraagde getuigenis geen
betrekking had op de persoonlijke levenssfeer van zijn clienten.tio De professionele
verschoningsrechten strekken zich uit over alle door een functionaris in de
171
uitoefening van zijn functie verworven kennis.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad tekent zich dus een tamelijk duidelijk
onderscheid af tussen de functie van het recht op privacy enerzijds en de functie
van de verschoningsrechten en beroepsgeheimen anderzijds. Doorgaans zien
rechters de schending van een beroepsgeheim en de schending van privacy dan
ook als zelfstandige gronden vooronrechtmatigheid van een informatieverstrekking,
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die apart moeten worden beoordeeld:72 De geheimhoudingsplichten die uit het
recht op privacy voortvloeien, zijn voor personen met een vertrouwensfunctie
hetzelfde als voor anderen.

Er is 66n terrein waarop de rechterlijke macht zich wel heeft laten verleiden tot
een koppeling van beroepsgeheimen aan de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Dat betreft de verspreiding van bepaalde medische gegevens.
Aanvankelijk werden deze gegevens alleen beschermd door geheimhoudingsplichten in de relatie tussen patient en arts. Beginjarentachtig oordeelde de rechtbank
Arnhemechterdat debescherming vanmedische gegevens, voorzoverzij worden
beschermd door het absolute recht op privacy, inroepbaar is tegen een ieder. 173
In casu ging het om een medisch dossier dat een vrouw tegen haar man inbracht
in het kader van een echtscheidingsprocedure, ter staving van de stelling dat de
man niet zo arbeidsongeschikt was als hij zich voordeed. De verstrekking van deze
medische gegevens aan haar advocaat en aan de rechter, achtte de laatste
onaanvaardbaar. Sindsdien zijn er vele zaken gewezen waarin de 'privacygevoeligheid' van medische gegevens is erkend.174 De reden hiervoor is dat medische
gegevens gevoelig zijn voor misbruik, en dat derhalve de verspreiding daarvan
zoveel mogelijk moet worden beperkt. Bovendien is kennisneming van iemands
medische dossier doorgaans niet mogelijk zonder schending van het medisch
beroepsgeheim en hebben de gegevens doorgaans betrekking op de toestand van
iemands lichaam, hetgeen, zoals vermeld, behoort tot de kern van de persoonlijke
levenssfeer. 175 Doorde samenloop van deze drie argumenten tegende verspreiding
vanmedische gegevens, ziet vrijweliedereen debescherming vangezondheidsgegevens als een vorm van privacybescherming.
176

Toe-eigening van de persona
Ten aanzien van het gebruik van iemands identiteit ofbeeltenis voorcommerciele
doeleinden, kan verwezen worden naar het onderzoek van Pinckaers. 177 In zijn
proefschrift onderzoekt hij de bescherming die het Nederlandse en Amerikaanse
recht biedt tegen het commerciele gebruik van iemands identiteit. Tot zijn spijt
moet Pinckaers constateren dat het Nederlandse recht geen subjectief recht kent
dat een specifieke bescherming biedt tegen dergelijke inbreuken. In plaats daarvan
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is deze bescherming verspreid over het portretrecht, het leerstuk
onrechtmatige
daad en de Wet naburige rechten. Binnen deze rechtsgebieden brengt de rechter

'verzilverbare populariteit' in het algemeen niet in verband met het recht op
privacyl 78 en ook Pinckaers zelf maakt een scherp onderscheid tussen het recht
op privacy en het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot depersona waar
hij voor pleit.

Onlangs oordeelde de Hoge Raad echter dat de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer meebrengt dat in beginsel een redelijk belang in de zin van het
portretrecht zich verzet tegen het gebruik van een portret ter ondersteuning van
eencommerciele reclame-uiting:79 In ditbijzondere geval was het de geportretteerde echterjuist niet te doen om de materiele opbrengsten van de publiciteit omtrent
zijn persoon, maar om het immateriele belang niet ongewild gebruikt te worden
voor andermans commerciele doelen. Het recht waarop de eiser zich beriep was
dus geen eigendomsrecht maar een persoonlijkheidsrecht. Daaruit volgt niet
automatisch dat er sprake is van een inbreuk op het recht op eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer. Nietallepersoonlijkheidsrechten zijn immersprivacyrechten: 80 Datde Hoge Raad inhetbovengenoemde geval zijn oordeel heeft gebaseerd
op het recht op privacy laat zich wellicht verklaren uit de 'sfeer van erotiek' die

om de reclame-uiting hing. Het ging namelijk om een foto van een half-ontblote
discodanser die werd gebruikt voor een reclame voor discotheek de IT in de

Gaykrant. Buiten die context pleegt de rechter niet te verwijzen naar het recht op
privacyenbaseert zijn oordeel op hetpersoonlijkheidsrechtofeenredelijk belang
in de zin van artikel 21 Aw:81
Recht op inzage
Er is een reeks van procedures waarin inzage werd gevorderd van dossiers of
bestanden die een ander over betrokkene heeft. Een aantal lagere rechters bracht
dat recht op inzage zonder meer in verband met het recht op privacy. t82 In 1989
verklaarde de Hoge Raad echter dat het inzagerecht'wel samenhangt met het recht
op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer maar een zelfstandig karakter

178
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draagt' endaaromook ingeroepenkanwordenwanneerhetbetrokkene niette doen
is om de bescherming van zijn privacy.183 Eenpaar jaar later baseerde de Hoge
Raad het inzagerecht met betrekking tot afstammingsgegevens op het algemene
persoonlijkheidsrecht.184 Hieruit volgt dat het recht op inzage een zelfstandige
functie heeft, die maarten dele overlapt met debescherming vanprivacy. Wanneer
informatie betrekking heeft op de persoonlijke levenssfeer is de via inzage
gegarandeerde transparantie van de gegevensverwerking een omstandigheid die
de inbreuk op de persoonlijkelevenssfeermedekan rechtvaardigen. De genoemde
jurisprudentie toont echter aan dat het inzagerecht ook van belang is indien de

informatie de persoonlijke levenssfeer niet raakt. Daarom is niet alle rechtspraak
inzake het inzagerecht relevant voor de betekenis van het recht op privacy in het
civiele recht.

3

Conclusie

Het bovenstaande overzicht toont aan dat de klassieke elementen van de
persoonlijke levenssfeer duidelijk naar voren komen in het Nederlandse privaatrecht. Zowel de doctrine als de rechtspraak rekent de woning, het intieme leven,
de correspondentie enbepaalde aspecten van het lichaamtot de beschermenswaardige persoonlijke levenssfeer. Het aantal rechtszaken correspondeert niet altijd met
het gewicht dat de doctrine aan een bepaald element toekent, maar dat is
verklaarbaar. Het strafrecht biedt op een aantal kernonderdelen van de persoonlijke
levenssfeer, te weten de woning, de communicatie en het lichaam, een mate van
bescherming die de actie uit onrechtmatige daad grotendeels overbodig maakt.
Ten aanzien van de oprekking van de persoonlijke levenssfeer buiten de grenzen
van het klassieke privd-leven, tekent zich de laatste decennia een onderscheid af
tussen de rechtspraak en de doctrine. Waarde theoretici het toepassingsbereik van
het recht op privacy graag oprekken teneinde allerhande belangen onder
bevoorrechte bescherming van het recht op privacy te brengen, is de rechtspraak
terughoudend. De Nederlandse civiele rechter wijst zelden een op het recht op
privacy gebaseerde vordering toe buiten schending van het klassieke privt-leven.

De restrictieve toepassing van het recht op privacy in de rechtspraak impliceert
geenszins dat de burger vogelvrij is indien hij zijn persoonlijke levenssfeer verlaat.
Op basis van alternatieve leerstukken, zoals het goed werkgeverschap, het recht
op eer en goede naam, het algemene persoonlijkheidsrecht en de maatschappelijke
183
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zorgvuldigheidsnormen, heeft de rechter de observatie en benadering van het
individu buiten de persoonlijke levenssfeer aan maat en regel gebonden. De
rechtsbescherming van de persoon stopt dus niet bij de grenzen van diens
levenssfeer.
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Het Nederlandse gegevensbeschermingsrecht
Toen eind jaren zestig van de vorige eeuw de registratie van persoonsgegevens
een grote vlucht nam, wezen critici op de daarmee gepaard gaande machtsverschuiving. Bij het formuleren van tegenmaatregelen knoopten de critici evenwel niet
aan bij de reeds gevestigde mechanismen om macht te beheersen. In plants daarvan
presenteerden zij alle bezwaren die kleven aan het gebruik van informatiemacht
als aantasting van het recht op privacy. Daardoor werden de reeds bestaande regels,
beginselen en procedures op het gebied van machtsbeheersing naar de achtergrond
gedreven, en moest op basis van een vrij onbestemd grondrecht een geheel nieuw
rechtsgebied worden geschapen. Mede als gevolg van de veronachtzaming van
de juridische traditie op het gebied van machtsbeheersing, heeft Nederland bij de
implementatie van de 'privacybeginselen' gekozen voor een tamelijk grof en
bureaucratisch sturingsinstrument, namelijk algemene wetgeving en centraal
toezicht. In de loop der decennia zijn de nadelen van dat instrument duidelijk naar
voren gekomen. Een algemene wet bleek de praktijk niet of nauwelijks richting
te geven en centraal toezicht kidde tot onnodige en omslachtige procedures.
Daarom is geleidelijk meer ruimte gegeven aan zelfregulering en decentraal
toezicht, maar de ambitie om de verwerking van persoonsgegevens centraal te sturen
is nooit losgelaten.

1

De grondslagen van het gegevensbeschermingsrecht herzien'

1.1

Kennis is macht

'Human knowledge and human power meet in one', schreefde zestiende-eeuwse

filosoof Francis Bacon in zijn Novum Organum Scientiarum: In dat ambitieuze
werk propageert Bacon de stelling dat empirische wetenschap de mens de macht
geeft om het object van zijn kennis naar zijn hand te zetten. Indien de wetenschap
de op inductie gebaseerde methode van Bacon zou overnemen, zou de wereld
kneedbaar worden naar de wensen van de mensen. Vanwege dat inzicht wordt
Bacon in het algemeen beschouwd als de grondlegger van het moderne technologi1
2

Een eerdere versie van een deel van deze tekst is verschenen in RM 77,emis, zie P.H. Blok, 'De
grondslagen van het gegevensbeschermingsrecht herzien', RM 77:emis 2002, p. 17-26.
F. Bacon, Novum Organum Scientiarum, Lugduni Batavorum: Adrianum
Wijngaerde et Franciscum
Moiardum 1645, IV, p. 32 (vertalingontleend aan Q. Skinner, The advancementofFrancis Bacon,
New York Review of Books 4 november 1999).
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sche wereldbeeld en wordthij verantwoordelijk gehouden voorzowel de positieve
als de negatieve aspecten daarvan. 3
Bacons adagium, dat is verworden tot het clich6 'kennis is macht', biedt tevens
de sleutel tot de normatieve problemen van de huidige informatiesamenleving.
Als kennis een vorm van macht is, zoals Bacon verkondigt, dan staat kennis met
betrekking totpersonen gelijkaan macht overpersonen. Dat maakt kennis verdacht
in de Westerse liberale samenleving. Telkens wanneer de overheid of een andere

machthebber zich gaat toeleggen op het vergaren van informatie met betrekking
tot personen ofwanneer een techniek wordt geYntroduceerd die de informatieverwerking vereenvoudigt, staandanook critici op die, onder verwijzingnaarde woorden
van Bacon, waarschuwen dat deze praktijken de macht van de machthebber

vergroten en dientengevolge de vrijheid van de burger bedreigen.
De Engelse filosoofzelfwaardeerde de vergroting vanmenselijke kennis enmacht
positief. Als vroege verlichtingsdenker dacht Bacon dat de toename van empirische
kennis uiteindelijk de hemel op aarde zou brengen. In zijn New Atlantis schetst
Bacon een utopische samenleving die is ingericht op basis van wetenschappelijke
kennis,4 en in Novum Organum Scientiarium betoogt hij dat door de uitbreiding
van kennis de mens de wereld zou kunnen veranderen in 'a rich storehouse, for
the glory of the Creator and the reliefofman's estate'.
De Nederlandse overheid zat aanvankelijk op dezelfde lijn als Bacon. Toen in de
jaren zestig de techniek werd ontwikkeld ompersoonsregistraties te automatiseren,
waardeerde de overheid daarin voornamelijk de mogelijkheden om de efficientie
van het bestuur te verhogen. Kenmerkend voor de houding van de overheid in die
tijd zijn de rapporten van de commissie-Simons (1968) en de commissie-Westerhout
(1970).5 De voorzitter van de commissie-Westerhout verwoordt de destijds

vigerende visie op informatietechnologie als volgt: 'In deze snel evoluerende tijd,
waarin het kunnen van de techniek tot ongekende hoogte stijgt, is het van eminent
belang dat de overheid metterdaad de grote voordelen van die techniek gebruikt
om een zo doelmatig mogelijke overheidsadministratie te bevorderen': De

3

4

5

6
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Zie M. Peltonen (red.), Tlte Cambridge Companion to Bacon, Cambridge/New York: Cambridge
University Press 1996; Skinner 1999.
In dit boek laat Bacon de deugdzame koning van het Nieuwe Atlantis het geheim van zijn ideale
samenleving verklappen aan zijn bewonderende bezoekers: 'The end of our foundation is the
knowledge ofcauses, and secret motions ofthings; and the enlarging ofthebounds ofhuman empire,
to the effecting of all things possible'.
Rapportinzakeautomatisering verstrekking van inlichtingenuit de bevolkingsregisters;s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1968; Rapport inzake registratie van persoonsgegevens, 's-Gravenhage:
Staatsuitgeverij 1970.
Rapport registratie persoonsgegevens 1970, p. 47.
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rapporten vanbeide staatscommissies bevatten dan ook voornamelijk aanbevelingen
voor een efficientere bevolkingsboekhouding, zoals het advies om zo snel mogelijk
een algemeen administratienummer in te voeren.

Langzaam drongen ook de negatieve kanten van het ontstaan van uitgebreide en
koppelbare persoonsregistraties door. In de media en in de wetenschap ontstond
een fel debat over de gevaren die de toename van geautomatiseerde
persoonsregistraties in zich zou dragen: Het centrale thema daarbij is het bovengenoemde
adagium'kennis ismacht'.8 Doorhet aanleggen van geautomatiseerdepersoonsregistraties groeit demacht vanmachthebbers, zo waarschuwen de critici. De nieuwe
informatietechnieken zouden machtsverschuivingen teweegbrengen binnen de
publieke sector, binnen de private sector en tussen de publieke en de private sector.
Binnen depublieke sectorzouhetbureaucratische en technocratische bestuurterrein
winnen op de volksvertegenwoordiging. Binnen de private sector zou het

bedrijfsleven zijn greep vergroten op de consument, en in de verhouding tussen
de publieke sector en private sector zou de informatiemacht met name ten
goede
komen aan de eerstgenoemde. In alle contexten zou de macht zich dus van het
individu wegbewegen. 'Hetindividuwordtnaaralle kantenmachtelozer, weerlozer,
makkelijker bestuurd, bevoogd en in de gaten gehouden', zo vat Van der Meulen
de ontwikkelingen samet
De vergroting van de macht die met de registratie van persoonsgegevens komt,
werdmetnameproblematisch geacht omdatcorresponderende controlemechanismen grotendeels ontbraken. Dekern van hetprobleem was dus datdedemocratise-

ring en regulering van de gegevensverwerking geen gelijke tred hielden met de

7

Voor een overzicht van dit debat zie J. Holvast, Op weg naar een risicoloze maatschappij. De
vrijheid van de mens in de informatie-samenleving (diss. Leiden), Den Haag: Academic Service
1986,hoofdstuk 5·,J.W . Sentrop,Privacy-bescherming in Nederiand. Schets van een ontwikkeling,
Deventer: Van Loghum Slaterus 1985, hoofdstuk 2; F. Kuitenbrouwer, Het recht om met rustgelaten
te worden, Amsterdam: Balans 1991; F. Kuitenbrouwer, 'Privacy. Een
historisch-verge

8

9

lijkend
onderzo€K,in: 3.E.J.Prins &1.M.A. Berkvens,Privacyregulering in theorie enpraktijk,Deventer:
Kluwer 2000, p. 33-56.
Zie onder meer A. van Braam, FerhuM en onthuW (oratie Rotterdam), Assen: Van
Gorkum 1966;
R.F. Beerling, Ideein en ido/en, autobiogra»ch in- en uitgeleid, Arnhem: Van Loghum Slaterus
1968, hoofdstuk 4; G. Zoutendijk, 'Computers en macht', Wetensc/lap en Samenleving 1969, p
1-8; J.W. Sentrop, 'Deinformationeleprivacybedreigd',ArsAequi 1973, p 213-14; Holvast 1986,
§1.2·,P.J.Hustinx&G.J.A.Baert, Preadviezenoverdebescherming vandepersoonlijkelevenssfeer
bij de toepassing van de computer, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1973, p. 16-17; H.P. Bull, De
fundamenteleproblemen van het informatierecht (oratie Katholicke Hogeschool Tilburg), Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1985; P.J. Hustinx, 'De Nederlandse staatscommissie
bescherming
persoonlijke levenssfeer i.v.m. persoonsregistratics en de wetgevende initiatieven in
Nederland',
F. Colson e.a., Computer en privacy, Leuven: Acco Uitgeverij
1975, p. 90:
Van der Meulen, besproken en geciteerd in
Holvast 1986, p. 147.
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ontwikkeling van de techniek.lo Het individu zelfkonbovendien weinig weerstand
bieden aan de vraag naar gegevens, omdat het individu zich vaak al in een
afhankelijke positie ten opzichte van de registreerders bevond. Daarnaasthad de
automatisering van de gegevensverwerkingtot gevolgdathet individu minderzicht
had op de gegevensstromen en minder invloed kon uitoefenen op de verwerking
van zijn gegevens. Automatisering 'vervreemdde' de burger van zijn gegevens.
Zodoende kon er weinig tegenwicht worden geboden aan de vergroting van de
macht van de gegevensverwerkers en dreigde het fenomeen persoonsregistratie
een ongecontroleerde en onbeheerste macht te worden. Dit alles vond bovendien
plaats in een periode, te weten eind jaren zestig, waarin het wantrouwen tegen
de overheid een hoogtepunt bereikte.11 Volgens Van Amerongen had het verzet
tegen de persoonsregistraties dan ook meer te maken met de algemene crisis van
het overheidsgezag dan met geautomatiseerde gegevensverwerking:2 De jarenzestigmentaliteit heeft in ieder geval sterk bijgedragen aan de 'explosieve
belangstelling' voorde informatieverwerking doorde overheid, die zou culmineren
in het maatschappelijke verzet tegen de volkstelling in 1970:3
1.2

Machtsbeheersing in het recht

Aangezien de meeste commentatoren het probleem van persoonsregistraties
presenteerden als een kwestie van machtsbeheersing, hadhet voor de hand gelegen
de juridische oplossing voor dit probleem te zoeken onder de gevestigde leerstukken
inzake macht en machtsbeheersing. In het publiekrecht had men kunnen aansluiten
bij de rechtsstatelijke eisen en de beginselen van behoorlijk bestuur die de
uitoefening vanoverheidsmacht aan maat enregelbinden: 4 Opdie grond hadmen
bijvoorbeeld kunnen eisen dat persoonsregistraties die de overheid gebruikt om
ingrijpende beslissingen te nemen, voorzien zijn van een democratische legitimatie
en wettelijke regeling (legaliteitsbeginsel):5 Op basis van diezelfde eisen had men

10

11

12
13

14

15
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Vroemen, De Nieuwe Linie, 11 februari 1971, besproken in Holvast 1986, p. 147; Rijnders, De
Groene Amsterdammer, 20 februari 1970, besproken in Holvast 1986, p. 147; G. Zoutendijk,
Computer en democratie, Iziden: Universitaire Pers Leiden 1971.
Zie onder meer A. van Braam, ' Enkele bestuurssociologische aspecten van het gebruik van
gegevensbanken doordeoverheid', in: L.E. Groosman & D. Overkleeft (red.), Database ofdambeest,
Bedreigen ofwaarborgen computers onze privacy7, Deventer: Kluwer 1973, p. 108.
Van Amerongen, Fril Nederland, 20 februari 1971.
Zie Kuitenbrouwer 1991, hoofdstuk 4; Holvast 1986, §5.2.
Zie vooreen overzichtondermeerM.C. Burl<ens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen& R.J.G.M.
Widdershoven, Beginselen van de democratische rechisstaat. Inleiding tot de grondslagen van
het Nederiandse staats- en bestuursrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997; W. J. Witteveen,
De Denkbeeldige Staat, Amsterdam: Amsterdam University Press 2000, p. 176 e.v.
Zie ookG. Overkleeft-Verburg,'Artikel 10', in: A. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch
en artikelsgewijs commentaar, Deventer: Tjeenk Willink2000,p. 157 ('Watnuprivacyheet, werd
voordien (en thans ook nog) beschermd viahet legaliteitsbeginsel als element van de rechtsstaatidee,
nader verbijzonderd door klassieke arresten als het Meerenberg-arrest'). In het Meerenberg-arrest
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kunnen vorderen dat de informatiepraktijken van de uitvoerende macht transparant
en toetsbaar zijn (openbaarheid van bestuur) en dat bij ingrijpende beslissingen
betrokkene de gelegenheid krijgt om zijn gegevens in te zien en daar waar nodig
zijn eigen visie tegenover te stellen (hoor en wederhoor). De beginselen van
behoorlijk bestuur verbieden het gebruik van informatiemacht vooreen anderdoel
dan waarvoor die macht is verleend (dktournement de pouvoir) en eisen dat de
mogelijke schade van een gegevensverwerking opweegt tegen de voordelen van
die verwerking (evenredigheid). Bovendien zou vanuit rechtsstatelijk perspectief
direct duidelijk zijn dat overheidsorganen bij hun gegevensverwerking rekening
dienente houdenmet grondrechten. Zo verbiedthet gelijkheidsbeginsel discriminatie op grond vangegevens overondermeeriemands godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras ofgeslacht (gelijkheidsbeginsel). Gegevens overiemands

politieke gezindheid, lidmaatschap van een vakvereniging, godsdienst of
levensovertuiging zijn bovendien 'bijzonder' omdat zij raken aan fundamentele
vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (fundamentele vrijheden). Een
consequente registratie van de uitoefening van deze burgerlijke en politieke
vrijheden kan een belangrijke belemmering van de uitoefening van die vrijheden
tot gevolg hebben en zou om die reden met dezelfde waarborgen moeten worden
omgeven als andersoortige inmengingen in deze vrijheden. 16 Tenslotte dient bij
een registratie vanpersoonsgegevens natuurlijk rekening te worden gehouden met
de eerbiediging van de klassieke onderdelen van het privt-leven, zoals de woning,
het intieme leven, de vertrouwelijke communicatie en de lichamelijke integriteit.
Dezebescherming van de persoonlijke levenssfeer vormt van oudsherechterslechts
een klein onderdeel van de rechtsstatelijke kwaliteitseisen.

Hetprivaatrecht is minder doortrokken van machtsbeheersing. In dit rechtsgebied
staatjuist de vrijheid van rechtssubjecten voorop. Marktwerking is in deze sector
het belangrijkste instrument om macht te beheersen. De publieke opinie en het
consumentenvertrouwen zijn de voornaamste countervailing powers. Niettemin
kenthetprivaatrecht verschillende manieren om onevenwichtige machtsverdelingen
te neutraliseren. Teneerste is erhetmededingingsrecht, dateerlijke marktwerking
bevordert en monopolies tegengaat. Ten tweede bestaat er een uitgebreide
bescherming van relatiefzwakke marktpartijen zoals patienten, consumenten en
werknemers. Daarnaast is erde regeling van algemene voorwaardendie onredelijk

16

vernietigde de Hoge Raad een verplichting van bestuurders van de krankzinnigeninrichting
Meerenbergominformatieover debewoners teregistrerenenverstrekken omdatdieergeen formeel
wettelijke grondslag voor die verplichting bestond, zie HR 13 januari 1879, W4330.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof hangt de bescherming van deze bijzondere gegevens op aan
de in het Eerste Amendement genoemde vrijheden, en niet aan het recht op privacy uit het Vierde,
Vij fde of Veertiende Amendement, zie hoofdstuk 6.
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bezwarende voorwaarden verbiedt, en is er als algemeen vangnet de actie uit
onrechtmatige daad.17 Ook zijn er verschillende private toezichthoudende instanties,
zoals de ondernemingsraden, de medezeggenschapsraden, de Verzekeringskamer,
De Nederlandse Bank en de Consumentenbond. Zowel het privaatrecht als het
publiekrecht kent dus een uitgebreid en betrekkelijk goed ontwikkeld stelsel van
regels en procedures ter beheersing van macht.
1.3

De transformatie van privacy

Inplaats van de oplossing voor de problematiekrondom informatiemachtte zoeken
in de bovengenoemde gevestigde leerstukken heeft men, opmerkelijk genoeg, de
regulering van persoonsregistraties opgehangen aan 66n grondrecht, te weten het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat voor de gelegenheid
werd opgeblazen tot een alomvattende waarde. Vrijwel alle auteurs vertalen de
problematiek rondom informatiemacht kritiekloos naar inbreuken op het recht op
privacy. De betekenis van dat recht wordt daarbij zodanig aangepast dat het recht
op privacy een remedie biedt tegen de problemen die aan het gebruik van
persoonsregistraties kleven. Was het recht op privacy oorspronkelijk een recht
dat bepaalde intieme onderdelen van het leven, zoals het huiselijke leven en het
gezinsleven, een verhoogde bescherming gaftegen invloeden van buitenaf, in de
context van persoonsregistraties is het recht op privacy plotseling van toepassing
op alle onderdelen van het leven van een persoon en is de principiele onschendbaar-

heid van de persoonlijke levenssfeer vervangen door een belangenafweging en
zorgvuldigheidsnormen. Zodoende is het recht op privacy in de context van
persoonsregistraties getransformeerd tot een aantal beginselen van behoorlijk
gegevensbeheer. Dit opgerekte en uitgeholde recht op privacy wordt geacht te
fungeren als algemene grondslag voor de regulering van informatiemacht, maar
staat zeer ver af van de klassieke bescherming van de persoonlijke levenssfeer
18
in de zin van huis, gezin en correspondentie.
In de meeste geschriften voltrekt de transformatie van privacy zich impliciet. Meer
duidelijkheidbiedt de commissie-Koopmans, die de regering in 1972 speciaalhad
ingesteld om de invloed van het gebruik van persoonsregistraties op de persoonlijke

levenssfeer te bepalen. Deze adviescommissie constateert een verschuiving in de
betekenis van privacy. Tot de jaren zeventig was privacy als rechtsbegrip in
17

18
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Zie R.E. van Esch & J.M.A. Berkvens, 'Het Burgerlijk Wetboek als Wet persoonsregistraties',
Computerrecht 1994,p. 93-101;zie overde plaats van hetrecht opprivacy in hetkader van hetleerstuk
onrechtmatige daad, hoofdstuk 4
Zie over de verschillen tussen enerzijds de klassieke beschermingvan het privt-leven en anderzijds
de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer, P.H. Blok, 'De splitsing van privacy. Advies over
het grondrecht op privacy in het digitale tijdperk', Ars Aequi 2001,p. 435-39.
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Nederland 'tamelijk onbestemd' gebleven, zo begint de commissie-Koopmans
haar onderzoek. Niettemin meent de commissie zich een voorstelling te kunnen
maken van het oorspronkelijke privacybegrip, dat de commissie treffend definieert
als 'het recht om zich onbespied in eigen huis en gezin te bewegen:19 Dit recht
had in het Nederlandse recht uitdrukking gevonden in onder meer het huisrecht,
hetbriefgeheim enhet recht op eerbiediging vanhetpriv6-levenuit artikel 8 EVRM.
Vervolgens constateert de commissie-Koopmans dat het oorspronkelijke
privacybegrip zoals hierboven omschreven, niet goed past bij de problemen die
de commissie moet onderzoeken. De angst voor de ongebreidelde groei van
persoonsregistraties blijkt namelijk veelal niet terug te voeren op de behoefte om
bepaalde persoonlijke aangelegenheden geheimte houden. Hetprobleem is veeleer
dat erop grond vanmogelijk onjuiste ofirrelevante gegevens beslissingenkunnen
worden genomen die voor het individu ingrijpend en ongewenst zijn. Bovendien
heeft de betrokkene vaak geen zicht en invloed op deze besluitvorming. Het is
dus, zoals gezegd, met name de aan het bezit van informatie verbonden ongereguleerde en ongecontroleerde macht die zorgen baart.20 Deze zorgen beperken zich,
zo constateert de commissie terecht, niet tot informatie die betrekking heeft op
depersoonlijke levenssfeerinklassieke zin. Ookbuiten de traditionele priv6-sfeer
van huis en gezin heeft het individu een legitieme aanspraak op vrijwaring van
ongecontroleerde macht. Uit de vaststelling dat het klassieke recht op privacy geen
oplossing biedt voor de problemen met betrekking tot persoonsregistraties, trekt
de commissie evenwel nietde conclusie dathetrechtopprivacyeen ondeugdelijke
grondslag is voorde regulering van informatiemacht. De commissie besluit inplaats
daarvan de betekenis van het recht op privacy aan te passen aan de noden van de
informatiemaatschappij. Hierdoor krijgt het recht op privacy'nieuwe accenten',
zoals de commissie-Koopmans het eufemistisch uitdrukt. 'Konmendepersoonlijke
levenssfeertot voorkortbij uitstek associeren met de strikte priv6-sfeer (huisrecht,
correspondentiegeheim, gezinsleven, e.d.), de nieuwe opvattingen betreffen de
bescherming van depersoon ook als deelnemer aan hetmaatschappelijk verkeer,'
aldus de commissie:' De commissie rekt het begrip persoonlijke levenssfeer dus
op en acht het recht op privacy telkens van toepassing zodra er informatie over
de persoon wordt geregistreerd. Het intieme, kwetsbare o fwel priv6-karakter van
hetgeen over die persoon wordt geregistreerd speelt voortaan geen rol meer bij
de omgrenzing vanhettoepassingsbereik vanhet recht op privacy.
Depersoonlijke
19

Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met
persoonsregistraties, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1976, p. 21 (hierna: Eindrapport 1976).

20

Zie met name Interimrapport van de staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in
verbandmetpersoonsregistraties, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1974, §4 (hierna: Interimrapport
1974).

21

Interimrapport 1974, p. 7.
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levenssfeer omvat in de ogen van de commissie namelijk het gehele leven van de
persoon. Voor de toepasselijkheid van het recht op privacy volstaat dat er sprake
is van'persoonsinformatie zondermeer', dat wil zeggen: een gegeven dat tot een
persoonherleidbaaris.22 Als uitgangspunt voorhaar onderzoeksteltde commissie

dan ook voorop dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij 61ke
23
verzameling van persoonsgegevens in het geding kan zijn.

De beschreven uitbreiding van het begrip persoonlijke levenssfeerdie de commissie
introduceert, leidttoteen inflatie van aanspraken op privacybescherming. Immers,
als de persoonlijke levenssfeer het gehele leven van de persoon omvat, zoals de
commissie wil, zou het recht op privacy telkens worden aangetast wanneer er
gegevens over iemand worden geregistreerd. Dat zou strikt genomen betekenen
dat het individu het recht zou hebben om zich te verzetten tegen elke hem
onwelgevallige persoonsregistratie. Het recht op privacy lijkt zodoende elke claim
'

op wat later zou worden aangeduid als informationele zelfbeschikking' te
legitimeren. De commissie-Koopmans realiseert zich dat dergelijke brede
aanspraken kunnen voortvloeien uit het uitgebreide recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, maarmaakt direct duidelijk dat 'gegeven de hier te lande
levende inzichten' niet elke persoonsregistratie een ongerechtvaardigde schending
van het recht op privacy oplevert. De aanspraak op privacy moet telkens worden
afgewogen tegen het belang dat met de registratie is gediend:
De Staatscommissie gaat ervan uit dat het individu in een aantal gevallen het
nadeel verbondenaaneen zekerebeeldvormingdoorregistratie vanpersoonsgegevens heeft te dulden. Met andere woorden: het eventuele belang van het

individu orn niet met zijn in registraties vastgelegde beeld geconfronteerd te
worden, moet in die gevallen wijken voor belangen die onze rechtsorde
kennelijk hoger aanslaat. Dat is wat in de Amerikaanse literatuur 'balancing'
heet.24

De staatscommissie relativeert zodoende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De onschendbaarheid van de persoonlijke levenssfeer is volgens de
commissie-Koopmans niet absoluut. Wanneerhetbelang van depersoonsregistratie
de waarde van privacy overstijgt, is de registratie geoorloofd. De aanspraken op
privacybescherming worden in het kader van de verwerking vanpersoonsgegevens
weliswaar niet meer beperkt door de omvang van het begrip persoonlijke
levenssfeer, maar zijn niettemin geclausuleerd. Zij zijn namelijk het resultaat van
een afwegingsproces.
22
23
24
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In reactie op het interim-rapport van de commissie-Koopmans merkten deskundigen
op dat de ideeen van de commissie weinig verrassend waren en weinig nieuws
bevatten. Inderdaad was de visie van Koopmans en de zijnen begin jaren zeventig
'gecanoniseerd ideeengoed', en in de decennia daarna is dat voor wat betreft de
conceptuele kwesties zo gebleven.25 Vrijweliedereenonderschrijft de conceptualise-

ring van informationele privacy die uit de rapporten van de commissie naar voren
komt, zij het vaak impliciet. In ieder geval is sinds de jaren zeventig de inflatie
van de persoonlijke levenssfeer algemeen geaccepteerd. Dat blijkt met name uit
de populariteit van de definities van informationele privacy waarin geen enkele
verwijzing naar de klassieke grenzen van de priv6-sfeer voorkomt.
'Regie over de eigen persoonsgegevens' is een tegenwoordig vrijwel universeel
aanvaarde omschrijving van informationele privacy. Al een jaar voordat de
commissie-Koopmans haarbevindingenpubliceerde inhet interim-rapport, schreef
Sentropeen artikelinAr,Aequi, waarinhij innavolging vande Amerikanen Westin
en Miller betoogde dat 'de vrije beschikkingsmogelijkheid van het individu met
betrekking tot de hem betreffende persoonsinformatie' het kernpunt van het
informationele privacybegrip is.26 Vergelijkbare definities van informationele
privacyzijn te vinden inartikelen die dejuristen Verkade, Teekens en VanBuchem
indejarenzeventigpubliceerden.27 Dorbeck-Jung introduceerde inhaardissertatie
het Duitsebegrip informationelle Selbstbestimmungin deNederlandse discussie.28
Holvast omschrijft informationele privacy als 'selectieve openbaarmaking',
Dommering stelt dathetprivacyrecht de zeggenschap geeft overpersoonsgegevens
en ook Berkvens is van mening dat informationele zelfbeschikking 'een redelijk
sluitende definitie van privacy' is.29 Vele anderen spreken de Amerikaan Westin
letterlijk na en definieren informationele privacy als 'the claim of individuals,
groups, or institutions to determine for themselves when, how and to what extent
information about them is communicated to others'.30 Het klassieke idee dat het
25
26
27

28

Zie G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties. Norm, toepassing en evaluatie Miss.
Tilburg), Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 58-9.
Sentrop 1973, p. 209.
M. Teekens,'Privacyen computer-registratie', ArsAequi 1975,9 15-30; D.W.F. Verkade, 'Privacy
en persoonsregistratie. Juridische aspecten', in: Groosman & Overkleeft 1973, p. 111-32.
B.£ Dot'beck-Juns, Datenverkehrsrecht und Gesundheitsdatenschutz in der Bundesrepublik
Deutschland und den Niederlanden, Dissertatie Twente 1985, Enschede. Febodruck 1985.

29

Hol'vast 1986;E. Dommering(red.11nformatierecht. Fundamentelerechten voordei,vbnnatiesamenleving, Amsterdam: OttoCramwinckel Uitgever 2000, p. 50-51;. J.M.A. Berkvens, 'De WPRrevisited',
in: J.M.A. Berkvens, Terug naar nonnen en waarden, Amsterdam: Nederlands Genootschap voor

30

J.E.J. Prins, W.B.H.J. van de Donk, H.P.M. van Duivenboden, K. Ten Have, J Nouwt, H.A.C.M.

Informatica 1994, p. 29.
Vorselaars &S. Zoundis, In het licht vande Wet Persoonsregistraties. Zon, maan of ster?,Alphen
aan de Rijn: Sarnson Bedrijfsinformatie 1995, p. 68; S. van der Hof& H.A.C.M. Vorselaars, 'Koop
op internet, uitverkoop van privacy?', in: J. Nouwt & W.J.M. Voermans (red.), Privacy in het
informatiete'dperk, Den Haag: Sdu 1996, p. 109; C. Girot& A.P. de Wit,'Privacy van ondernemin-
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recht op privacy een nauw omlijndeprivt-sfeer in bescherming neemt, is in al deze
definities niet terug te vinden.
Wanneer informationele privacy wordt gelijkgesteld aan informationele zelfbeschik-

king, zoals in bovenstaande definities gebeurt, is informationele privacy in het
geding telkens wanneer iemand zondertoestemming vanbetrokkenepersoonsgegevens verwerkt. Zoals De Graaf in zijn dissertatie terecht heeft opgemerkt, hebben
echter lang niet alle persoonsgegevens betrekking op de intieme persoonlijke
onderdelen vanhet leven die het klassieke recht op eerbiediging van de priv6-sfeer
inbeschermingnam.31 Hetbegrip'persoonsgegeven' omvatnamelijkalle gegevens
die herleidbaar zijn tot eenpersoon, zonder onderscheidte maken tussen hetpriv6leven en het publieke leven. Met andere woorden, uitgaande van bovenstaande
definities omvat de persoonlijke levenssfeerin hetkadervan informationele privacy
het gehele leven van de persoon. Derhalve kan Sentrop verklaren dat 'elke
verstrekking of verzameling en vervolgens gebruik van persoonsgegevens een
zekere inbreuk [betekent] op de persoonlijke levenssfeer'.32 Echter, hieruit volgt
ook dat, anders dan Sentropbeweert en vele anderen veronderstellen, informationele
privacy niet ziet op de bescherming van de klassieke privt-sfeer tegen nieuwe
inbreuken.33 Hetomgekeerde is waar. Informationeleprivacybetreft debescherming
van een nieuwe, meer omvattende persoonlijke levenssfeer tegen een klassieke
privacyinbreuk, te weten de verspreiding van informatie.

Ook in de relativering van de bescherming van privacy sluit men aan bij de
opvatting van de commissie-Koopmans. DeNederlandse regering volgdetot voor
kort de commissie in haar afwijzing van een recht op informationele zelfbeschikking, omdatdit in haarogen debelangenafweging tussenprivacyengegevensver-

gen', in:

S.

Nouwt & W. Voermans (red.), Privacy in het informatietoldperk, Den Haag: Sdu 1996,

Nouwt, Zorg voorprivacy (diss. Tilburg), Den Haag: Sdu 1997, p. 2-3; e.v.a.; het citaat
is afkomstig van Westin, zie A.F. Westin, Privacy andFreedom, New York: AtheneumPress 1967,

p. 139;

J.

P. 7.

31

32

33
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F.deGraaf,Rechtsbescherming van persoonlijkheid, privZieven, persoonsgegevens (diss.Utrechth
Alphen aande Rijn: Samson 1977, p. 159; zie ook Hustinx&Baert 1973,p. 16 ('[D]ebescherming
van de persoonlijke levenssfeer [vergt] de beheersing van persoonsinformatie zonder meer. In deze
visie betreffen niet enkel vertrouwelijke, intieme ofanderszins gevoelige gegevens de persoonlijke
levenssfeer, maar in beginsel alle gegevens over een persoon').
Sentrop 1985, p. 17; zie ook Hustinx & Baert 1973, p. 16.
Vanwege dit verschil kunnen lang niet alle aanspraken op behoorlijk gegevensbeheer worden
gebasecrd op artikel 8 EVRM; Zie over de verhouding tussen artikel 8 EVRM en het gegevensbeschermingsrecht P. de Hert, 'Mensenrechtenenbeschermingpersoonsgegevens. Overzichten synthese
van Europeserechtspraak 1955-1997', in: K. Rimanque, JaarboekICM1996/97, Antwerpen: Makklu
1998, p. 43-96; LA. Bygrave, 'Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights
Treaties', International Journal of Law and Information Technology 1998, p. 247-84.
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werking teveel zou voorijken in het voordeel van het individu:4 Ook Overkleeft-

Verburg is van mening dat

de interpretatie van informationele privacy als
informationele zelfbeschikking tekort doet aan andere fundamentele waarden in
het rechtsbestel. Zij constateert dat in de uitvoeringspraktijk, 'de sterke nadruk
op het (individuele) informationele zelfbeschikkingsrecht en met name een
overaccentuering van de persoonlijke toestemming tot gevolg [heeft] dat de
legitimiteit van de"beperkingsvoorziening" waarin het gemeenschapselement van
de informatievoorziening is verdisconteerd alsmede de afbakening ten opzichte
vande rechten van anderen, onder drukkomtte staan'.35 Precies om die reden wijst
De Graafal in 1977 de erkenning van een recht op informationele zelfbeschikking
als 'niet realistisch' van de hand.36 Bij het sluiten van verzekeringen, opgave voor
de belastingen, sollicitatieprocedures en aanvragen voor sociale voorzieningen
kan in zijn ogen aan betrokkene geen recht worden verleend om de verstrekking
van informatie te weigeren.

Zoals hierboven al naar voren kwam, hebben vele andere auteurs minderproblemen
met een definitie van informationele privacy in termen van informationele
zelfbeschikking. Bij nadere beschouwing blijkt deze nadruk op zelfbeschikking
echter voornamelijk retoriek. Zodra het recht op informationele zelfbeschikking
wordt vertaald naar concrete maatregelen en voorstellen, blijkt het recht niet veel
meer te behelzen dan een recht op inzage en correctie. Op het 'juridische
verlanglijstje' van Sentrop, een van de eerste pleitbezorgers van informationele
zelfbeschikking, figureertbijvoorbeeld slechts eenrecht op inzage en correctie.37

Ook Verkade komt bij de uitwerking van een juridisch normenstelsel niet verder
dan een aantal 'fair play' normen, wederom betrekking hebbend op inzage en
correctie, waaroverzijns inziens halverwege dejaren zeventig al eenstemmigheid
bestond.38 Ook minister Van Boxtel heeft zich recentelijkbekeerd tot informationele
zelfbeschikking,39 maar in hoeverre dat ten goede komt aan de positie van de burger
is twijfelachtig. In het rapport van een commissie die de minister moest adviseren
over de toepassing van informatietechnologie in het kader van de Gemeentelijke
Basisadministratie, bezinnen Snellen en de zijnen zich op de vraaghoe metbehulp
van informatietechnologie gestalte kan worden gegeven aan informationele

34

35
36

37
38
39

Zie onder meer Kamerstukken I/ 1986/87,19 095, nr. 6, p. 15 (Memorie van Antwoord, Wet
Persoonsregistraties); Kamerstukken II 1997/98,25892, nr. 3, p. 9 (Memorie van Toelichting, Wet
bescherming persoonsgegevens).
Overkleeft-Verburg 1995, p. 25
De Graaf 1977, p. 160.

Sentrop 1973, p. 218-19.
Verkade 1975, p. 124 e.v., zicook Dommering 2000, p. 408.
Minister Van Boxtel, Contract met de toekomst. Een visie op de elektronische relatie overheidburger, <www.ministervanboxtel.nl>, §5.3, juni 2002.
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zelfbeschikking.4o Zijnoplossing is de creatie van een'digitale kluis' die de burger
de mogelijkheid geeft om zicht te houden op het gebruik van zijn gegevens. Bij
deze faciliering van het inzagerecht houdt de 'regie over de eigen persoonsgegevens' ten opzichte vande overheid evenwelop.41 Informationele zelfbeschik-

king behelst dus doorgaans niet de exclusieve zeggenschap die kenmerkend was
voor het klassieke priv6-leven. Het recht op informationele zelfbeschikking is
hooguit een recht op inspraak.

Door de boven beschreven uitbreiding van de persoonlijke levenssfeer en
correlerende uitholling van de bescherming begint de functie van het recht op
informationele privacy te verschuiven. Kenmerkend voor dejuridische bescherming
van informationele privacy is dat zij voornamelijk regels bevat die inbreuken op
de persoonlijke levenssfeerlegitimeren enreguleren.42 Hetnieuwe recht opprivacy
waarborgt niet langer de afzondering, onbevangenheid of onschendbaarheid van
een nauw omlijnde priv6-sfeer, maar garandeert dat gegevensverwerking
gerechtvaardigd is en zorgvuldig geschiedt. Er bestaat dus een fundamenteel

verschil tussen informationele privacy en de klassiekebescherming van de woning,
het gezin en de correspondentie.43 Het recht op informationele privacy isoleert
nietdepersoonlijke levenssfeer, maarreguleertpersoonsregistraties. Het onderwerpt
de gegevensverwerking aan zorgvuldigheidsnormen. In deze benadering is het
doel van dit rechtsgebied het in goede banen leiden van informatiestromen in plaats
van het blokkeren daarvan. 'Maitriser et non paralyser l'informatique,' aldus de
44
lijfspreuk van het Franse zusje van de commissie-Koopmans.
De transformatie vanprivacy toteenaantal beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheerkomt duidelijk tot uiting in de wettelijke regeling die de commissie-Koopmans
voorstelt. Daaraan liggen drie uitgangspunten ten grondslag: de ondoorzichtigheid
van het gebruik van persoonsregistraties doorbreken, de zwakke rechtspositie van
de geregistreerde personen verbeteren en het gebruik van persoonsgegevens aan
een zeker toezicht onderwerpen. De Nederlandse wetgeving bouwt voort op deze
ideeen. Steeds meer ontwikkelt het privacyrecht zich in de richting van een Code

ofFair Information Practices, zoals die begin jaren zeventig werd opgesteld in
de Verenigde Staten.45 De Memorie van Toelichting op het ontwerp van de Wet

40
41
42

43
44
45
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Zie commissie-Snellen GBA, Eindrappon GBA in de toekomst, <www.gba.nl>, maart 2002.
Idem B.J. Koops, 'Een nieuwe GBA, digitale kluisjes en identificatiedrang', NJB 2001, p. 1558.
E. Schreuders, Datamining de toetsing van beslisregels & privacy (diss. Tilburg), Proefschrift,
< www.privacydossier.nl>, mei 2001, §5.3.2.1.3.
Zie uitgebreider Blok 2001.
Rapport Informatique et libertds 1975, p. 23, aangehaald in: Eindrapport 1976, p. 31.
Zie onder meer United States Department of Health, Education, and Welfare, Secretary's Advisory
Committee on Automated Personal Data Systems,Records, Computers, and the Rights ofatizens,
Cambridge, Mass.: MIT Press 1973; Committee on the Judiciary, United States Senate, Federal
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Persoonsregistraties van 1981 bevat bijvoorbeeld een uitgebreide lijst van
46
beginselen van behoorlijk gegevensbeheer:
1.

Over de verwerking van persoonsregistraties dient tegenover de betrokken

geregistreerden en het publiek voldoende openheid te bestaan.
2. De doelstelling van een persoonsregistratie moet geoorloofd zijn en
nauwkeurig omschreven.
3.
De op te nemen gegevens behoren zoveel mogelijk juist en up-to-date
4.

5.
6.

te zijn.
Degegevensmogenniet irrelevantzijn ofvoorhetdoel van deregistratie
onvolledig.
De gegevens dienen op rechtmatige wijze te zijn verkregen.
De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel van
de registratie nodig is.

7.

De gegevens mogen, zonder toestemming van de betrokkene of van een
daartoe aangewezen instantie, niet voor andere doeleinden worden gebruikt
of aan derden verstrekt.

8.

Voor de opslag van bepaalde categorieen van gevoelige gegevens zijn
bijzondere waarborgen vereist.
9. De registratie dient in voldoende mate te zijn beveiligd.
10. De betrokken personen hebben recht op kennisneming en, zo nodig,
verbetering van de gegevens.

Deze regels, die men wel pleegt aan te duiden als 'de tien geboden', stemmen in
grote lijnen overeen met de privacybeginselen zoals die in 1981 op internationaal
niveau werden geformuleerd in een richtlijn van de OECD en een verdrag van
de Raad van Europa.47 Vanaf eind jaren zeventig staat het belang van deze
beginselenbuitenkij£ De wetenschappelijke discussie heeft sindsdien voornamelijk
betrekking op de wijze waarop de beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheermoeten
worden geYmplementeerd. 48

46
47

48

Data Banks and Constitutional Rights, Washington, D.C.: U.S. GovernmentPrintingOffice 1974;
A.F.Westin &M.A.Baker, Databanks inaFree Society. Computers, Record-Keeping, and Privacy,
New York: Quadrangle Books 1973; zie hoofdstuk 8 §1.3.
Kamerstukken H 1981/82,17 207, nr. 3, p. 10.
OECD. Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Parijs
1981; Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, Straatsburg 28 januari 1981, Trb. 1988, p. 7.
Zie voor een overzicht onder meer C.J. Bennett, Regulating Privacy. Data Protection and Public
Policy in Europe and the United States, Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press 1992; P.H.
Blok, 'Botsende rechtsculturen bij transatlantisch gegevensverkeer', NJB 2001, p. 1607-12.
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1.4

Informationele privacy verworpen

Hetbovenstaande toont aan dathetrecht op privacy in hetkader van gegevensver-

werkingen is omgevormdtot een aantalbeginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer.
Deze benadering van gegevensverwerkingen sluit goed aan op de problematiek
vaninformatiemacht waarhetallemaal ombegonnen was. Indien ongecontroleerde
macht het probleem is, moet de oplossing worden gezocht in het bevorderen van
transparantie, en het scheppen van mechanismen van inspraak, verantwoording
en toezicht. De beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer zoals die de afgelopen
decennia zijn ontwikkeld, moeten mijns inziens in dat licht worden begrepen. Het
is echter de vraag waarom de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk
gegevensbeheer zich heeft moeten voltrekken via de omweg van het recht op

privacy. Die omweg heeft namelijk zowel het recht op privacy, als de regelgeving
inzake gegevensverwerking geen goed gedaan.
Zoals hierboven is beschreven, was die omweg alleen mogelijk na een ingrijpende
verandering van de aard en functie van het recht op privacy. Deze transformatie
van privacy is ten koste gegaan van het klassieke recht op privacy. Het klassieke
privacybegrip blonk al nietuit inhelderheid, maardoorde onbegrensde toepassing
van hetbegrip in het kader van gegevensverwerking is de verwarring toegenomen
tot welhaast spreekwoordelijke proporties. Tegenwoordig begint elk boek, artikel
ofrapport overprivacymet een opmerking overde vaagheid van hetbegrip.49 Die
verwarring komt de bescherming van het privd-leven niet ten goede. Dat blijkt
ondermeeruit de marginalisering van het klassieke priv6-leven in het gegevensbeschermingsrecht. In de Wet Persoonsregistraties was nog een speciale bescherming
opgenomen voor'intiemlevensgedrag'.50 hide Wetbeschermingpersoonsgegevens
is het klassieke priv6-leven verengd tot'het seksuele leven'.51 Bovendien is door
de inflatie van privacyclaims het aanzien van het recht op privacy sterk gedaald.
Privacy is van een fundamenteel mensenrecht verworden tot een 'zorg voor
zonderlingen'.52 In het kader van informationele privacy is die waardedaling
begrijpelijk, maar voor de intimiteiten van het klassieke priv6-leven, ten opzichte
waarvan de wens van onbevangenheid allesbehalve zonderling is, kunnen de

gevolgen desastreus zijn.

49

Zie de bijlage bij ditboek vooreen selectie van een aantal klinkende verwoordingen van de vaagheid
van het privacybegrip.

50

Zie artikel 7 lid 1 WPR
Zie artikel 16 Wbp
Dcze betiteling van privacy is afkomstig van de bestuurskundige P.H.A. Frissen; zie P. Ippel &
B. Hulsman, 'Privacy in publieke ruimtes. Een zorg voor zonderlingen?'. NJCM-Bulletin 1997,

51

52

p. 965.
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Andersomheeft het gebruik van het recht op privacy in het gegevensbeschermingsrecht voornamelijk tot verwarring geleid. Nog altijd verbazen commentatoren zich
erover dat de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens de stroom
van gegevens niet blokkeert, maar 'slechts' in goede banen leidt.53 Vanuit het
perspectiefvanprivacylijkthet dan immers ofdezogenaamde'privacywetgeving',
paradoxaal genoeg, enkel inbreuken op de persoonlijke levenssfeer legitimeert.
Vanuit het oogpunt van machtsbeheersing ligt daarentegen het benadrukken van
procedurele eisen en zorgvuldigheidsnormen voor de hand. Ook de beginselen
van de rechtsstaat en behoorlijk bestuur betreffen immers voornamelijk normen
vandueprocess, zoals regels betreffende openbaarheid, zorgvuldigheid en inspraak.
Dat laatste perspectief biedt de regelgeving ook meer houvast dan een vage
afweging vanhetprivacybelang tegen de belangen diemetde gegevensverwerking
zijn gediend. Enkel het benadrukken van het belang van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de noodzaak van belangenafweging, biedt te weinig
richting. Dat ondervonden onder meer de Raad van State en de Tweede Kamer
bij debehandeling vanhetontwerp vande WetPersoonsregistraties 1981.54 Hoewel
men aannam dat de wet het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
beschermde, voelde men een gemis aan normatieve uitgangspunten met een
dwingend karakter. Het recht op privacy kon daar kennelijk niet in voorzien. Er
was behoefte aan andere beginselen en waarden. 55

Ook de discussie overde betekenis van hetbegrip'persoonsgegevens' is een goed
voorbeeld van de verwarring die het privacyperspectiefheeft veroorzaakt binnen
het gegevensbeschermingsrecht. Vanuit het oogpunt van privacybescherming dient
de persoonlijke levenssfeer inbeginsel gevrijwaard te worden van gegevensverwerking. Het gevolg van deze visie is dat de onrechtmatigheid van een gegevensverwerking primair afhangt van de aard van de gegevens. Hoe persoonlijker de inhoud
van de gegevens, des te hoger de vereiste bescherming. Minimale voorwaarde is
dat de gegevens betrekking hebben op eenpersoon. In overeenstemming met deze
visie is de toepasselijkheid van de privacywetgeving afhankelijk van de vraag of
56
er sprake is van een gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon.
53

54
55

56

J. Holvast,'Vulnerability ofthe Information Society', in: R. Clarke & J. Cameron (red.), Managing
Information Technology's Organisational Impact, Amsterdam: North-Holland 1991; S. Gutwirth,
Privacyvre'heidi De vreheid om zichze(fte zijn, Amsterdam: Cramwinckel 1998, p. 109; P. de Hert
& S. Gutwirth, Tussen vrijheid en grondrechten. Een paradigmastrijd metblijvendeactualiteitswaarde,
RaR 2000, p 209-10.
Kamerstukken H 1981/83,17 207, B en nr. 5; zie ook Overkleeft-Verburg 1995, p. Ill.
Zie ook Schreuders 2001, §5.3.2.1.3; P. Blok & A. Vedder, 'Privacy in ontwikkeling', in: J. E.J.
Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie enpraktijk, Deventer: Kluwer2002,
p. 5-32; A.H. Vedder, *Medical Data, New Information Technologies, and the Need for Normative
Principles Other Than Privacy Rules', in: M. Freedman & A. Lewis, Law and Medicine (Current
Legal Issues), Oxford: Oxford University Press 2000, p. 441-59.
Zie de definitie van het begrip persoonsgegeven in art. 1 sub a Wbp
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Bovendien is de hoogte van de bescherming in het wettelijk systeem afhankelijk
van de aard van de gegevens.57 Vele commentatoren en Kamerledenvoelden echter
aan dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een gegevensverwerking
niet de aard van de gegevens, maarhet gebruikdaarvanbepalend zoumoeten zijn.

58

Het voorkomen van misbruik van informatiemacht zou immers het centrale doel
moeten zijn. De aard van bepaalde gegevens maakt die gegevens gevoelig voor
misbruik, en daarom verdienen bepaalde gegevens extra aandacht. Maar ook op
basis van niet-gevoelige gegevens kunnen soms ingrijpende beslissingen worden
genomen.

Vanuit het oogpunt van machtsbeheersing is ook de minimale eis dat er sprake
is van een 'persoonsgegeven', dat wil zeggen van een gegeven dat herleidbaar
is toteen geYndividualiseerd persoon, problematisch. Dit is zoals gezegd weliswaar
begrijpelijk vanuit het oogpunt van privacy, maar vanuit het perspectief van
machtsbeheersing doet de aard van de gegevens niet ter zake. Indien gegevens
over bijvoorbeeld een object dat betrokkene bezit of over een groep waartoe
betrokkene behoort, worden gebruikt bij het nemen van ingrijpende besluiten ten
aanzien van een individu, zouden in mijn ogen de wettelijke zorgvuldigheidsnormen
onverkort moeten gelden, ook al is er strikt genomen geen sprake van een
verwerking van persoonsgegevens.59 Kortom, bij de discussie over de betekenis
van het begrip persoonsgegevens wijst het idee van privacybescherming in een
andere richting dan het idee van machtsbeheersing. Dat leidt tot verwarring.

Tegelijkertijd dringt de focus op privacy de andere normatieve uitgangspunten
waar men om verlegen zit naar de achtergrond. Lange tijd heeft de 'verslindende
greep van het begrip persoonlijke levenssfeer' het blikveld beperkt.60 Zo gaat de

Memorie van Toelichting op de WPR er nog van uit dat de wet louter dient om
de persoonlijke levenssfeer te beschermen:' Alle Kamerleden en de meeste
wetenschappers zijn de regering destijds gevolgd in die enge visie op het doel van
57
58

Vergelijk de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen (hoofdstuk
2 §1 Wbp) met de voorwaarden voor het verwerken van bijzondere gegevens (hoofdstuk 2 §2 Wbp).
Zie onder meer Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties, Reactie op het Eindrapport 'Privacy
en Persoonsregistraties', Voorburg: Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties 1977, p. 19;
Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties, Reactie op het ontwe,p van de Wet Persoonsregistraties, Amsterdam: Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties 1982, p. 16; J.M.A. Berkvens,
Persoonsregistratiesenprivacy: een tegenstelling}' (SMO-Informatief 89-1), Epe: Hooiberg 1989,

59

60
61
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p. 25; Sentrop 1985, p. 70-2; Kamerstukken 11 1982/83,17 207,nr. 5, p. 21-2.
Zie over de verhouding tussen groepsprofielen en het begrip 'persoonsgegevens' ook A. Vedder,
'Het einde van de individualiteit. Datamining, groepsprofilering en de vermeerdering van brute
pech en dom geluk', Privacy & Informatie 1 998, p. 115-20; A.H. Vedder, 'Privacybescherming
over een nieuwe boeg. Datamining, ethische problemen en hun oplossing', Privacy & Informatie
1999, p. 110-14; Schreuders 2001.
Schreuders 2001, §5.3.2.1.3.
Kamerstukken II 1984/85, 19 095, nr. 3, p. 15.
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de wet.62 Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw drong het besef door dat
de regulering van de gegevensverwerking ook andere doelen dient. In reactie op

vragen van de Eerste Kamertijdens de behandeling vande Wbp merkte de minister
bijvoorbeeld op dat de wet weliswaar zijn oorsprong vindt inde bescherming van
privacy, maar dat'hetrechtsgebied geleidelijkemancipeertop zijnoorsprong, [en]
niet alleende persoonlijke levenssfeerbeschermtdochevenzeer andere grondrechten:63 Ook in de wetenschap krijgt men sinds kort meer oog voor alternatieve
grondslagen van het gegevensbeschermingsrecht. Zoconstateerden de onderzoekers
die in opdracht van de minister de WPR evalueerden, dat 'de WPR niet alleen
gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar tevens
voor de bescherming van andere fundamentele normen, zoals zorgvuldigheid, fair
play en gelijke behandeling van burgers'.64

De monomane obsessie met het recht op privacy is onder meer ten koste gegaan
van de aandacht voor de overige fundamentele rechten. Bij de totstandkoming van
de privacywetgeving is weliswaar vaak benadrukt dat een consequente registratie
van persoonsgegevens de individuele vrijheid kanbeknotten, maar datuitgangspunt

isnooitserieus genomenmetbetrekking totde'publieke' vrijheden zoals de vrijheid
van meningsuiting, de vrijheid van betoging en de vrijheid van vereniging. Deze
fundamentele vrijheden hebben vanwege hun speciale belang ineendemocratische
samenleving van oudsher een bevoorrechtepositie inhetrechtssysteem, wat onder
meer tot uitdrukking komt in de opname van deze rechten in de Grondwet en in
de mensenrechtenverdragen.65 Deze bijzondere status van de fundamentele
vrijhedenkomtmaargedeeltelijk terug in deprivacywetgeving. De WetPersoonsregistraties en de Wet bescherming persoonsgegevens rekenen gegevens over

politieke gezindheid, lidmaatschap van een vakvereniging en godsdienst of
levensovertuiging weliswaar tot de categorie van gevoelige ofwel bijzondere
persoonsgegevens die inbeginsel nietmogen worden verwerkt.66 Deze bescherming
kan worden gezien als een onderdeel van de bescherming van de vrijheid van

politieke participatie, de vrijheid van vakvereniging ende vrijheid van godsdienst
en levensovertuiging. De vrijheid vanmeningsuiting, de vrijheid van informatiever62
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Zie onder meerKamerstukken I/ 1984/85,19 095, nr. 5, Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties, Reactie op het ontwerp van de Wet Persoonsregistraties,Arnsterdam: StichtingWaaknamheid
Persoonsregistraties 1987; F. de Graaf, 'Ontwerp-Wet op de persoonsregistraties. Voorgeschiedenis
en uitgangspunten', in: Handboek privacybescherming persoonsregistratie (losbl.), Alphen aan
de Rijn: Samsom Tjeenk Willink 1997, nr. 1210, p. 1-14; Sentrop 1985; H.C. Frankena,
'Beschermingvan privacy en persoonsgegevens', in: F. deGraaf& J.M.A. Berkvens,Hoofdstukken
in»·maticarecht, Alphen aan dc Rijn. Sarnsom Tjeenk Willink 1991, p. 358-92.
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Kamerstukken H 1997/98,25 892, nr. 3, § 4.
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garing, de vrijheid vanbetoging ende vrijheid van vereniging vallen echterbuiten
deze categorie, zodat de registratie van de uitoefening van deze vrijheden door
de overheid slechts is onderworpen aan de algemene behoorlijkheidsnormen. Dat
betekentdat inNederland elkbestuursorgaande uitoefening van deze fundamentele
vrijheden in de gaten mag houden als het bestuursorgaan kan aantonen dat die
verwerkingnodig heeft voor de goede vervulling van zijnpubliekrechtelijke taak.
Sterker nog, de Nederlandse overheid mag de burger zelfs verplichten om zich
te identificeren bij het doen van meningsuitingen. De Hoge Raad heeft namelijk
beslist dat een dergelijk verbod niet zou raken aan de fundamentele vrijheid van
meningsuiting.67 In de Verenigde Staten worden gegevens over de uitoefening
van de publieke vrijheden daarentegenbeschouwd als gevoelig, metname wanneer
deze persoonsgegevens in handen komen van de overheid. De verwerking van
deze gegevens door bestuursorganen staat naar het oordeel van het Amerikaanse
Hooggerechtshof op gespannen voet met de constitutionele vrijheden.68 Daarom
is de verwerking van deze gegevens in het Amerikaanse recht onderworpen aan
een aangescherpt regime. 69
Een ander fundamenteel onderdeel van de rechtsstaat dat door de focus op
individuele privacyrechten ten onrechte naar de achtergrond is verschoven is het

gelijkheidsbeginsel. Ditbeginsel eistdatburgers ingelijke gevallen gelijk worden
behandeld en verbiedt discriminatie op grond van onder meer godsdienst, ras,
geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat. Het verbod op de verwerking van
bijzondere gegevens zou, naar men aanneemt, voorkomen dat er gediscrimineerd
wordt op basis van een aantal bijzondere gegevens. Bij bestudering van de
bijzondere gegevens die de Wbp noemt, valt ten eerste op dat in deze wet niet alle
persoonskenmerken terugkomen die de Algemene wet gelijkebehandeling (AWGB)
noemt. De AWGB verbiedt discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit en
burgerlijke staat, maar gegevens over deze kenmerken zijn niet 'bijzonder' in de
zin van de Wbp. Nergens wordt beargumenteerd waarom deze persoonsgegevens
niet ook bijzonder zijn. Andersom valt op dat de AWGB alleen van toepassing
is indien er gediscrimineerd wordtbij sollicitaties ofhet aanbieden van goederen
en diensten,70 terwijl de Wbp verbiedtom voor alle mogelijke doeleindenbijzondere
gegevens te verwerken. Ten tweede moet worden betwij feld wat de meerwaarde
van de Wbp is naast de AWGB op het terrein van het gelijkheidsbeginsel. Het
verbod op het verwerken vanbijzondere gegevens kan namelijkeenvoudig worden
omzeild door betrokkene om toestemming te vragen voor het verwerken van
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bijzondere gegevens:' De Wbp laatnamelijk toe datdemeestebijzondere gegevens
worden verzameld met de instemming vanbetrokkene.72 Wanneerbetrokkene zich
in een afhankelijke positie bevindt, kan een gegevensverwerker dus zonder
problemen bijzondere gegevens verzamelen.73 Zodoende kan de verwerker zijn
discriminatoire doeleinden nastreven.

Met betrekking tot de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in
de private sector valt vooral de marginalisering van het contractenrecht op. Het
gegevensbeschermingsrecht dwingt de gegevensverwerker om'welbepaald' aan
te geven voor welke doeleinden hij persoonsgegevens verzamelt, maar houdt de
gegevensverwerker vervolgens niet aan zijn welbepaalde beloftes. Zo mag een
gegevensverwerker op grond van artikel 7 Wbp slechts persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden, maar de
gegevensverwerker is slechts in beperkte mate gebonden aan die gespecificeerde
doeleinden. Het volstaat dat de wijze van verwerken 'niet onverenigbaar' is met
de doelomschrijving.74 Dat is een tamelijk ruim begrip dat vele verdere verwerkingen toelaat. Dit komt goed naar voren in de zaak-Woudsend.75 In die zaak wilde
een curator gegevens van een failliet hebben van de verzekeraar Woudsend. Deze
verzekeraar weigerde om die persoonsgegevens te verstrekken omdat de door
Woudsend gemelde doelomschrijving niet voorzag in een dergelijke verstrekking.
Innavolging van het advies van de Registratiekamer, oordeelde de rechtbank echter
dat de verstrekking van de gegevens toch moest worden geacht voor te vloeien
uit het gemelde doel van de registratie.76 Deze uitspraak is exemplarisch voor de
algemene beleidslijn die de Registratiekamer bij het toezicht op de naleving van
de Wet Persoonsregistraties volgde. De toezichthouder placht bij de beoordeling
van een gegevensverstrekking namelijk weinig waarde te hechten aande specifieke
beloftes van de gegevensverwerker. Inplaats daarvan vormde de Registratiekamer
zich zelf een oordeel over de legitimiteit van gegevensverwerkingen in het licht
van 'de aard van de onderliggende rechtsverhouding'.77 Deze beleidslijn is
gecodificeerd in artikel 9 Wbp en is in bepaalde opzichten zelfs verruimd.78 Deze
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Zie over de wisselwerking tussen privacy cn gelijkheid ook P.R Rodrigues & R.W.A. Wishaw,
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p. 106-13.
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Zie art. 9 Wbp.
Registratiekamer 23 oktober 1992, advies nr. 92F.02; Rb. Leeuwarden 3 mei 1993, NJ 1994, 253.

Hieruit volgt, anders dan de Registratiekamer en de rechtbank aannamen, overigens niet dat

Woudsend verplicht was omdepersoonsgegevens aan decuratorte verstrekken. Art. 11 WPR schept
namelijk slechts een grondslag om gegevens te verstrekken, geen verplichting
Zie Overkleeft-Verburg 1995, p. 611-20.
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bepaling staatnamelijkooktoe datpersoonsgegevens worden gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor zij zijn verzameld, als dat in het licht van een aantal
tamelijk vage omstandigheden is geoorloofd. Het tweede lid noemt een aantal
voorbeelden van relevante omstandigheden zoals 'de aard van de gegevens', 'de
gevolgen voorbetrokkene' en'demate waarinis voorzien inpassende waarborgen'.
Wie de persoonsgegevens verder verwerkt, doet vreemd genoeg niet ter zake bij
debeoordeling van de verenigbaarheid. Deze aanpakbotstmetdetweebasisbeginselen van het privaatrecht, namelijk de contractsvrijheid en de verbindende kracht
van overeenkomsten.79 In het algemeen is het zo dat als een contractspartij
welbepaalde beloftes heeft gedaan, de rechter hem daaraan gebonden zal houden.
Slechts in het uitzonderlijke geval dat de gevolgen van een overeenkomst
onaanvaardbaar zijn, vergt de redelijkheid en billijkheid dat van de inhoud van
een overeenkomst wordt afgeweken.80 Pas bij afwezigheid van concrete afspraken

wordt de rechtsverhouding tussen de contractspartijen ingevuld op basis van de
wederzijdse redelijke verwachtingen: 1 In het algemeen zal die uitleg niet in het
nadeel zijn van zwakkere contractspartijen, zoals de verzekeringnemers van
Woudsend. Het gegevensbeschermingsrecht zet deze uitgangspuntenvreemd genoeg

op zijn kop. In plaats van vage doelomschrijvingen in te vullen op grond van de
redelijkheiden billijkheid, dwingt het gegevensbeschermingsrechtde verantwoordelijke om vooraf specifieke beloftes te doen. Dit leidt in de praktijk tot problemen
omdat gegevensverwerkers voorafniet altijd volledig kunnen overzien voor welke
- op zich gerechtvaardigde - doeleinden een bepaalde gegevensverzameling van
nut kan zijn. Vervolgens is de verantwoordelijke nietgehouden aanzijn verplicht
gespecificeerde beloftes, maar is elke gegevensverwerking toegestaan die op grond
van vage criteria als 'de gevolgen voor betrokkene' en 'de aard van de gegevens'
door de beugel zou kunnen. Bovendien kunnen de persoonsgegevens zonder
problemen overgaan in handen van derden, zolang die derde de gegevens gebruikt
op een wijze die niet-onverenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden. Zodoende
weet betrokkene op grond van de verplichte doelspecificatie nog steeds niet wie
toegang heeft tot zijn gegevens en wat daarmee gebeurt.

Het grootste manco van het op privacybescherming gebaseerde perspectief op
gegevensverwerking is dat het het zicht ontneemt op de vele regels, procedures
enniet-juridische mechanismen die erbestaan op hetgebied vanmachtsbeheersing.
Zoals hierboven ter sprake kwam, kende het recht reeds vele manieren om macht
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te beheersen. Door daar niet bij aan te knopen, zijn er, zoals het onderstaande
overzicht laat zien, decennia nodig geweest om het wiel opnieuw uit te vinden.

2

De implementatie van de beginselen

Zoals hierboven is beschreven, bestond er vanaf eind jaren zeventig van de vorige
eeuw vrij grote overeenstemming over de beginselen die zouden moeten gelden
bij het gebruik van persoonsregistraties. Men was het erover eens dat de
transparantie van, de inspraak in, en het toezicht op de gegevensverwerking diende
te worden verbeterd. Gegeven de overeenstemming over de doelstellingen, richtte
de discussie zich vervolgens voornamelijk op de wijze van implementatie.
Kenmerkend voor de Nederlandse (ofbreder: continentaal-Europese) visie is dat
de overheid op dat gebied eenbelangrijke taakheeft.82 Ten eerste moet de wetgever
de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer codificeren in een algemene wet.
Deze algemene wet kan eventueel nader worden uitgewerkt in sectorale wetgeving
of gedragscodes, maar een stelsel van gegevensbescherming dat louter rust op
sectorale wetgeving en zelfregulering acht de Nederlandse politiek van oudsher
ontoereikend. Ten tweede moet een bestuursorgaan toezicht houden op de correcte
naleving van de wettelijkeregels. Zoals het onderstaande overzicht laat zien, komt
deze op overheidsingrijpen gebaseerde aanpak zeer duidelijk naar voren in de eerste
voorstellen voorregelgeving. In de loop dertijdzijn de nadelen vandeze ambitieuze
bureaucratische aanpak steeds duidelijker geworden. Met name vanuit de
particuliere sector, die niet vertrouwd is met centrale sturing, is felle kritiek geuit
op de bemoeienis van de overheid. In reactie hierop is de rol van de overheid bij
de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer geleidelijk
wat afgenomen. Niettemin houdt Nederland, mede daartoe verplicht door de
Europese Unie, nog altijd vast aan het uitgangspunt dat algemene wetgeving en
centraal overheidstoezicht noodzakelijk zijn om een behoorlijk gegevensbeheer
te waarborgen. Voorzover er ruimte is geschapen voor zelfregulering, gebeurt dat
binnen het kader van de wet en onder het waakzaam oog van een centraal
toezichtsorgaan.
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Zie onder meer Working Party on the Protection of individuals with regard to the Processing of
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rechtsculturen bij transatlantisch gegevensverkeer', NJB 2001, p. 1607-12.
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Commissie-Koopmans

De commissie-Koopmans heeft twee belangrijke knopen doorgehaktmetbetrekking
tot de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer. In het
rapport kiest de commissie namelijk voor een algemene wet en introduceert zij
een proceduremodel waarin een overheidsorgaan een centrale toezichthoudende
rol vervult. Deze keuzes vormen een duidelijk contrast met de Amerikaanse
benadering waarin omnibuswetgeving en toezicht door de overheid juist worden
afgewezen.

83

In het rapport spreekt de commissie-Koopmans uitdrukkelijk de wens uit dat er
een algemene wettelijke regeling voorde omgang metpersoonsgegevens komt.

84

Opmerkelijk is dat de commissie daarbij benadrukt dat die wens niet steunt op
empirisch bewijsmateriaal over het misbruik van persoonsgegevens.85 In de ogen
van de commissie doet het namelijk niet ter zake of zich in de praktijk duidelijke
misstanden hebben voorgedaan. Ook al zou er geen enkel bewijs van misbruik
van gegevens zijn, dan nog zou het gewenst zijn dat er een toetsingskader kwam
waarbinnentoekomstige ontwikkelingen zoudenkunnen wordenbeoordeeld. Deze
preventieve, anticiperende aanpak zou namelijkde onzekerheid enhet wantrouwen
van de burger ten opzichte van persoonsregistraties kunnen wegnemen.
De commissie laat erook geen twij fel overbestaandathet algemene toetsingskader
moet worden vastgesteld op het niveau van de wetgever. 'Alleen de wetgever is
immers in staat het kader te scheppen voor een zodanige ordening dat de

ontwikkelingen op het gebied van de persoonsregistraties blijvend in goede banen
kunnen worden geleid', aldus de commissie.86 Decommissie achthet ondenkbaar
om de regulering van het gegevensverkeeren de daaraan inherentebelangenafweging over te laten aan de belanghebbenden zelf. Zelfregulering ziet de commissie
louter als sturingsinstrument dat de naleving van de wet kan bevorderen. 87
Zelfregulering vereenvoudigt het toezicht, stimuleert internalisering van de normen,
vergroot de transparantie en levert op maat gesneden oplossingen. Het heeft in
de voorstellen van de commissie echter geen zelfstandige betekenis. Zelfregulering
zal altijd moeten plaatsvinden binnen een kader van wettelijke normen.

Bovendien dienthet kader van wettelijke normen gelijkelijk van toepassing te zijn
op de persoonsregistraties in alle maatschappelijke sectoren. De commissie wijst
83
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de (Amerikaanse) sectorale benadering, waarin speciale wetten zich richten op
de gebieden waar de meeste behoefte aan bescherming bestaat, uitdrukkelijk van
de hand.88 Debelangrijkste reden voordeze afwijzingisdathettrekken vangrenzen

om de sectoren'willekeurig' zou zijn. Bovendien zou door de verbrokkeling van
de wetgeving over specifieke gebieden de samenhang tussen die wetten uit het

zichtverdwijnen. 'Alleeneenalgemenewettelijkeregeling kan demogelijkheden
scheppen omde bescherrning [van de persoonlijke levenssfeer] op eenevenwichtige
en samenhangende wijze te verzekeren', concludeert decommissie.89 De wettelijke
regeling die de commissie voorstelt, is dan ook gelijkelijk van toepassing op de
gegevensverwerking en in alle geledingen van de publieke en private sector.

Tegelijkertijd voelt de commissie de behoefte om de reikwijdte van de wettelijke
regeling te begrenzen tot de terreinen waarop de behoefte aan bescherming het
grootstis.9°Zij bespreekt in dat kadereen drietal criteria, te wetende automatisering
van de registratie, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de mogelijkheid
om gegevens aan derden te verstrekken. In het uiteindelijke voorstel kiest de
commissie voor een combinatie van twee van deze criteria. Het wetsvoorstel is
inbeginsel alleen van toepassing op geautomatiseerdepersoonsregistraties, omdat
juist de opkomst van informatietechnologie de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer onder druk zou hebben gezet. Niet-geautomatiseerde persoonsregistraties vallen alleen onder het wettelijke regime indien zij 'gevoelige gegevens'
bevatten. De registratie van deze gegevens behoeftextraaandacht omdat gevoelige
gegevens, zoals gegevens over ieman(is gezondheid, ras, politieke gezindheid,
aanleidingkunnengeventot discriminatie. Aanvankelijk wilde de commissie ook
niet-geautomatiseerdepersoonsregistraties die wordengebruikt ompersoonsgegevens aan derden te verstrekken, onder de reikwijdte van de wet brengen, omdat
door deze verstrekkingen de verspreiding van gegevens sterktoeneemt. Uiteindelijk
heeft de commissie daarvan afgezien omdat het begrip 'derde' moeilijk bleek af
te bakenen.
Een tweede element uit de voorstellen van de commissie-Koopmans dat typerend
is voor de Nederlandse aanpak, is de grote rot die overheidstoezicht speelt bij het
waarborgen van een behoorlijk gegevensbeheer. Het wetsvoorstel creeert voor
dit doel een nieuw overheidsorgaan, de Registratiekamer. Dit orgaan vormt de
spil van het proceduremodel dat de commissie voor ogen staat. De commissie
hanteert als uitgangspunt dat de persoonsregistraties waarop de wet vantoepassing
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is, in beginsel een vergunning van de Registratiekamer behoeven: Dergelijke
vergunningen mag de Registratiekamer pas afgeven na een toets van de werking
1

vandepersoonsregistratie in kwestie aande beginselen vanbehoorlijkgegevensbeheer. Bij minder bedreigende persoonsregistraties hoeft de houder 'slechts' een
reglement op te stellen en dat aan te melden bij de Registratiekamer, die toetst
ofhet reglement voldoende waarborgen voorde bescherming van de persoonlijke
levenssfeerbevat. Bij onschuldigepersoonsregistraties, zoals abonnementenbestanden en ledenadministraties, volstaat een 'simpele aanmelding' daarvan bij de
Registratiekamer, die ze inschrijft in eenopenbaarregister. Aldus schept het wetsvoorstel een onderscheid tussen drie categorieen vanpersoonsregistraties, te weten
vergunningsplichtige, reglementsplichtigeenmeldingsplichtigepersoonsregistraties.
Het toezicht dat de Registratiekamer op de registraties houdt, verschilt met de
gevaren die de registraties voor de persoonlijke levenssfeer opleveren.

In feite is het bovenbeschreven systeem van overheidstoezicht de belangrijkste
waarborg voor behoorlijk gegevensbeheer. Daarnaast geeft het voorstel de
geregistreerden een aantal instrumenten om hun inspraak te waarborgen. Zo eist
het wetsvoorstel dat de houders van reglementsplichtige en vergunningsplichtige
persoonsregistraties de betrokkenen op de hoogte stellen van het feit dat hun
persoonsgegevens geregistreerd staan. Bovendien schept het voorstel voor
geregistreerden een recht op inzage en correctie.
2.2

Interim-voorzieningen

In de Verenigde Staten, die bekend staan om de traagheid vanhet wetgevingsproces,

is de Privacy Act in hetzelfdejaar aangenomen als hetjaar dat het rapport van de
Amerikaanse adviescommissie verscheen, dat wil zeggen in 1974.92 Nederland
had daarentegen twaalfjaar na het verschijnen van het rapport van de commissieKoopmans nog niet de algemene privacywet die de commissie in 1976 bepleitte.
Begin jaren tachtig voelde de minister van Justitie al aan dat het nog enige jaren
zou duren alvorens ereen wettelijke regelingzou komen en introduceerde daarom
een interim-wet, die houders van geautomatiseerde persoonsregistraties verplichtte
zich aan te melden bij de minister van Justitie:3 Pas in 1989 is de definitieve Wet
94
Persoonsregistraties in werking getreden.
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De lange tijd tussenheteindrapport van de commissie-Koopmans ende inwerkingtreding van de wet is interessant vanuit het oogpunt van de implementatie van de
beginselen van behoorlijk gegevensbeheer omdat in die tijd gebruik is gemaakt
van allerlei alternatieve vormen van implementatie. Zo is in de jaren zeventig en
tachtig tamelijk veel gebeurd op het terrein van zelfregulering. Daarnaast zijn in
de rechtspraak verschillendebeginselen vanbehoorlijk gegevensbeheeraanvaard

en is er in die periode een aantal sectorale wetten aangenomen. De jaren zeventig

entachtigkunnenderhalvewordenbeschouwdalseenexperimentmetAmerikaanse
implementatiemechanismen in de Nederlandse context.

Ten eerste wordt vaak vergeten dat het Nederlands recht in de periode voor
invoering van de Wet persoonsregistratie reeds een scala aan regelingen kende
die het gebruik van een aantal belangrijke persoonsregistraties reguleerden:5 Zo
bestond al sinds 1955 een'Wet op dejustitiele documentatie enop de verklaringen
omtrent gedrag' die de verstrekking van strafrechtelijke persoonsgegevens aan
voorwaarden verbond:6 Artike159 vanhet Algemeen Rijksambtenarenreglement
verplichtte tot geheimhouding van hetgeen een ambtenaar uit hoofde van zijn
functie te weten was gekomen. Artike167 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kende een vergelijkbare geheimhoudingsplicht voor iedereen die bij de
uitvoering van belastingwetten was betrokken, inclusiefaccountants en belastingconsulenten. Het procesrecht erkende een verschoningsrecht voor geestelijken,
artsen, advocaten en notarissen:7 De Wet openbaarheid bestuur waarborgde ten
eerste dat ieder zijn persoonsgegevens en andere relevante informatie die de
overheid onderzichhad, koninzien:8 Daarnaastbeperkte de Wob de verstrekking
van persoonsgegevens aan derden op grond van een uitzonderingsclausule waarin
'het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de
bescherming van medische en psychologische onderzoeksresultatendie individuele
gevallen betreffen' werden meegewogen." Het Besluit bevolkingsboekhouding
bevatte regels over de verstrekking van gegevens die uitdrukkelijk dienden ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het regelde tevens de inzage en
100
verbetering van gegevens uit de bevolkingsboekhouding. Daarnaast waren er
verschillende regelingen voor de registratie van persoonsgegevens in openbare
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Zie voor een uitgebreid overzicht van de toentertijd geldende regelingen J.W. Sentrop, Privacybescherming in Neder/and: schets van een ontwikkeling, Deventer: Van Loghum Slaterus1985,
hoofdstuk 4; zie ook F. Kuitenbrouwer, 'Privacy en persoonsregistratie: een overzicht', in: F.
Kuitenbrouwer, D.W.F. Verkade & R.J.M. van der Horst, Drieluikprivacybescherming, Deventer:
Kluwer 1984, p. 45-50.
Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent gedrag, Stb. 1955,395.
Zie art. 218 Sv. en art. 1946, lid 2, onderdeel 3, onder e BW (oud).
Wet openbaarheid van bestuur, Stb. 1978,581.
Zie art. 4, onder h Wob (oud).
Besluit bevolkingsboekhouding, 29 augustus 1967, Stb. 442.
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burgerlijke stand en de Handelsregisterwet. Ook had de minister van Binnenlandse
Zaken een regeling opgesteld voor de verwerking van informatie in het kader van
antecedentenonderzoek en veiligheidsonderzoek:" Uitdit geenszins uitputtende
overzicht blijkt dat, anders dan wel wordt verondersteld, de opkomst van de
informatiesamenleving zich niet voltrok in een ' wettenloze periode'.'02 Zelfs op
het terrein van de volkstelling, waarover depleitbezorgers vanprivacybescherming
zich begin jaren zeventig van de vorige eeuw zich zo druk maakten, bestond een
wettelijke regeling, te weten de Volkstellingenwet 1971, die onder meer
uitdrukkelijk waarborgde dat de tellingenuitsluitend voorbepaalde doelenmochten
worden gebruikt.103 Deze wet had een uitvoerige parlementaire behandeling
gekregen, waarbij de Kamerleden volgens de verslagen een'grote belangstelling
voor de bescherming van het recht op "privacy'" aan de dag hadden gelegd. 104

Naastdebovengenoemde wetgeving ten aanzien van de omgangmetpersoonsgegevens, zijn in de periode voorafgaand aan de invoering van de WPR ook vele vormen
van zelfregulering ontwikkeld zowel in de publieke als in de private sector. Reeds
in 1975 beantwoordde de minister-president aan de oproep van de commissieKoopmans omreglementen op te stellen.105 Op 7maart 1975 publiceerde depremier
zijn 'Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
verbandmet geautomatiseerde systemen waarinpersoonsgegevens zijnopgenomen

bij de Rijksoverheid:'06 Dezepseudo-wetgevingbevat de belangrijkste elementen
van de echte wet die veertien jaar later in werking zou treden. De aanwijzingen
waarborgen de inspraak van de burger via de erkenning van een recht op inzage
en correctie. Daarnaast staat in de aanwijzingen een aantal basale materiele normen
zoals het doelbindingsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en de plicht om het
systeem te beveiligen tegen misbruik. De kern van de Aanwijzingen vormt de
opdracht aan de ministers om de regels nader uit te werken in een reglement voor
het gebruik van persoonsregistraties binnen hun eigen departement. In de loop
107
der jaren is op deze basis een honderdtal reglementen vastgesteld.
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Beschikking antecedentenonderzoeken, Stcrt. 1969,209; Beschikking veiligheidsonderzoeken,
1976,167.
F. de Graaf, 'Ontwerp-Wet op de persoonsregistraties. Voorgeschiedenis en
Stcrt.
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uitgangspunten', in:
Handboek Privacy Bescherming Persoonsregistratie (losbl.), Alphen
ald Rijn: Samson Tjeenk
Willink 1997, nr. 1210, p. 6.
Volkstellingenwet 1971, Stb. 1970,323,zieook Besluit algemene volks- en woningtelling 1971,
Stb. 1970,446.
Kamerstukken II 1969/70,10091, nr. 4, p. 2.
Interim-rapport 1974, p. 18.
Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid, Besluit van de ministerpresident, 7 maart 1975, Stcrt. 1975,50.
Zie voor een overzicht Kamerstukken II 1979/80,15 855, nr. 5, p. 55 e.v.
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De aanwijzingen van de minister-president hebben ook een voorbeeldfunctie
vervuld ten opzichte van instellingenbuiten de rijksoverheid. In 1979 publiceerde
de Vereniging vanNederlandse Gemeentenhetboek Gemeente enprivacy, waarin
onder meer twee modelverordeningen waren opgenomen die duidelijk waren
geinspireerd op de aanwijzingen van de minister-president en het voorontwerp
van Koopmans:08 Naaraanleiding van deze publicatie hebben tientallen gemeenten,

Amsterdam voorop,109 een'privacyverordening' vastgesteld waarin zorgvuldi gheidsnormen voorde omgang metpersoonsgegevens werdenneergelegd.110 Bovendien
heefteen aantal gemeenten inditkadereen speciale registratiecommissie ingesteld
die toezicht moest houden op de naleving van de verordening en klachten
dienaangaande moestverwerken. Deze verordeningen encommissies hebbeneen
belangrijkebijdrage geleverd aande ontwikkeling van een'privacy-attitude', zoals
Overkleeft-Verburg het noemt. 111 Hetzelfde geldt voor de provincies, zij het dat

op deze bestuurslaag de gewenste attitude zich pas halverwege de jaren tachtig
ontwikkelde: 12 Ook heeft de aandacht voor zorgvuldig gegevensbeheer binnen
de overheid een uitstraaleffect gehad op de semi-overheid. Met name binnen de
universiteiten en de gezondheidszorg zijn vele reglementen gerealiseerd, deels
onder druk van rijkswege. 113

Ookeen deel vandeprivate sector is indeperiode dat ergeen wetgevingbestond,
overgegaan tot zelfregulering.114 Twee van de meestdata-intensieve organisaties,
te weten het Bureau Krediet Registratie en de directmarketingsector, kwamen al
meteen gedragscode in 1965, respectievelijk 1975. De'Code Brievenbusreclame
en Huissampling' vande laatstgenoemde organisatiebevatzelfs eenrecht op verzet.
Dehandelsinformatiebureaus volgdeneenjaarlatermeteen'erecode' waarin onder
meerrapportering over gevoelige gegevens werd afgezworen en eenberoepscommissie werd ingesteld. Een aantal grote ondernemingen, waaronder Philips en
AKZO, heefteveneenseenPrivacy Chartervastgesteld. Ookbanken, verzekeraars
en uitgeverijen werkten met gedragscodes. Verder is het tuchtrecht van de vrije
beroepen vanuit het oogpunt van zorgvuldig gegevensbeheer van groot belang.
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Commissie 'Privacy' 0.1.v. W. Lemstra, Gemeente en
privacy: een rappon over gemeentelijkepersoonsregistraties OINGBlauwereeksn·r. 61);s-Gmvenhage: VNG 1979.
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Zie Privacyregeling bevolkingsregister Amsterdam, Gemeenteblad 1977, afd.
Privacyverordening Amsterdam, 1 april 1980, Gemeenteblad 1980, Afd. 3, nr. 54.
Zie voor een overzicht Sentrop 1985, p. 235-41.
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Overkleeft-Verburg 1995, p. 107.
Zie voor een overzicht Kuitenbrouwer 1984, p. 35-8; zie ook A.E. Schilder, 'Juridische aspecten
van privacybescherming op universiteiten', in: A.H. De Wild & B. Eilders, Jurist en Computer
(Recht crt Praktijk-reeks, nr. 36), Deventer: Kluwer 1983.
Zie voor een overzicht Kuitenbrouwer 1984, p. 40-5; Overkkeft-Verburg 1995,107-8, Sentrop
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1985, p. 55-7 en 241-6.

141

Hoofdstuk 5

Zo hebben de beroepsverenigingen van artsen, advocaten, notarissen, accountants
en psychologen, gedragsregels opgesteld voor de omgang met de gegevens van
hull patienten en clienten. ' 15 Die professionele regels gaan in bepaalde gevallen
zelfs verder dan de bescherming die de WPR later zou bieden.

Een andere belangrijke bron vanpre-WPRregels voor de omgangmetpersoonsge-

gevens is de rechtspraak. In veel gevallen heeft de rechter de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer gebaseerd op de algemene regels van de Grondwet,
de mensenrechtenverdragen, het Burgerlijk Wetboek en het bestuursrecht of op

bovengenoemde speciale regelgeving zoals de Wet openbaarheid bestuur ofWet
op de justitiele documentatie:16 Zoals een overzicht van Verkade in de bundel
Privacyregulering in theorie enprakt(/k laat zien, zijn de belangrijkste materiele
normen reeds terug te vinden in de jurisprudentie van voor de invoering van de
WPR. 117 Zo zou de eis dat de registratie noodzakelijk is voor een redelijk doel

uit artikel 4 WPR zijn terug te vinden in onder meer de beslissing van de Hoge
Raad om een registratieplicht voor bewoners van recreatiewoningen te
vernietigen:18 De regel dat slechts rechtmatig verkregenpersoonsgegevens in de
registratie worden opgenomen uit artikel 5 lid 1 WPR, zou tot uitdrukking komen
in de beslissing van het hof Amsterdam om bewijs dat in strijd met de Wet op de
justitiele documentatie in handen van een verzekeraar was gekomen, buiten
beoordelingte laten."9 Het doelbindingsbeginsel dathet gebruik ende verstrekking
van persoonsgegevens bindt aan het doel van de registratie, komt terug in
verschillende rechterlijke uitspraken. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State oordeelde bijvoorbeeld dat de staatssecretaris van VROM in strijd met dat
beginsel had gehandeld toen hij de individuele huursubsidie van iemand had
stopgezet nadat de staatssecretaris uit een register voor woningzoekenden had
afgeleid dat deze persoon samenwoonde. Dat register diende volgens de rechter
alleen om de geregistreerde personen aan een woning te helpen.120 Ten slotte zijn
ook het recht op inzage en correctie in de rechtspraak erkend. In de zaak Fan
Bekkem/GMD proclameerde de Hoge Raad het bestaan van een buitenwettelijk
subjectie f recht op inzage, hetgeen de Raad overigens expliciet onderscheidde
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Zie Sentrop 1985, p 242-3; Overkleeft-Verburg 1995, p. 62, noot 3 en p. 83-4.
Zie voor een uitgebreid overzicht van de relevante jurisprudentie die niet op de WPR is gebaseerd
het artikelsgewijs overzicht in: J.M.A. Berkvens, Wet Persoonsregistraties: leidraad voor deprakt#k,
Deventer: Kluwer (losbl.).
D.W.F. Verkade, 'De ontwikkeling van bescherming van persoonsgegevens in de rechtspraak',
in: J.E.J. Prins & J.M.A. Berkvens, Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer. Kluwer
2002, p. 57-74.
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HR 14 februari 1984, NJ 1984, 595 (Recreatiewoningen Numansdorp).

Hof Amsterdam 2 juli 1981, NJ 1982, 537.
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van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.12' Het recht op
verbetering hangt hier dermate nauw mee samen dat volgens Verkade het bestaan
van ook dit recht uit het arrest voortvloeit. Bovendien is het af te leiden uit een
reeks van andere uitspraken.122 Het bovenstaande toont aan dat het uitblijven van
de WPR de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer
nauwelijks heeft belemmerd. Dat gegeven roept de vraag op of een algemene

wettelijke regeling van de omgangmetpersoonsgegevens werkelijk zonoodzakelijk
is als de commissie-Koopmans aannam. 123
2.3

Wetsontwerp

1981

Hoewel de minister van Justitie had laten weten dat het ontwerpen van de Wet
Persoonsregistraties 'de hoogste prioriteit had die een onderwerp op een
departement kan hebben', verscheen het eerste wetsvoorstel pas zes jaar na de
publicatie vanhet eindrapport van de commissie-Koopmans:24 Het wetgevingsproces had duidelijk niet het tempo van de ontwikkeling van de techniek. Dat was
problematisch omdat inmiddelshet Verdrag van Straatsburg was aangenomen (maar
nog niet geratificeerd) dat de lidstaten van de Raad van Europa dwong om de
beginselen van behoorlijk gegevensbeheer te codificeren. 125 Bovendien was een
Grondwetswijziging in de maak waarin een bepaling stond die ook uitdrukkelijk
om een wettelijke regeling van het gebruik van persoonsregistraties vroeg.126 De
wetgever was dus verplicht om snel actie te ondernemen. De irritatie over de
vertraging op het ministerie was dan ook groot, met name toen bleek dat het
uiteindelijk ingediende wetsontwerp nauwelijks afweek van de voorstellen van
de adviescommissie.127 Het wetsvoorstel introduceerde hetzelfde stelsel van
overheidstoezicht, met wederom een onderverdeling in meldingsplichtige,
reglementsplichtige en vergunningsplichtige persoonsregistraties. Ook dereikwijdte
van het wetsontwerp was vrijwel identiek aan de voorstellen van Koopmans c.s.
Het wetsvoorstel maakte nog steeds geen onderscheid tussen de publieke en de
private sector en richtte zich primair op geautomatiseerde persoonsregistraties.
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Zie hoofdstuk 4 § 2.7; HR 2 december 1988, NJ 1989, 752.
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Zie onder meer Hof Arnhem 11 november 1985, NJ 1987, 994.
Zie uitgebreid hoofdstuk 9 § 4.2.
Kamerstukken H 1981/82,17 207, nrs. 1-2.
Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegeven, Straatsburg 28 januari 1981, Trb. 1988,7.
Zie artikel 10 lid 2 en 3 Gw; zie hoofdstuk 3 § 2.6.
Voor ecn gedetaillecrd overzicht van de verschillen zie Kamerstukken I/ 1981/82,17 207, nr. 3,
p. 18-9.
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Zowel de Kamer als de Raad van State had fundamentele kritiek op het voorstel. 128
Ten eerste vond men dat de wet de praktijk te weinig richting en zekerheid bood.
Doorhetontbreken vanmateriele normen voor de omgangmetpersoonsgegevens
enhet gebruik van onduidelijke begrippenzoals 'persoonlijke levenssfeer' voelden
de Kamerleden en de Raad van State een gemis aan'normatieve uitgangspunten
met een dwingend karakter:129 Het leek erop alsof de kern van de wettelijke
regeling was gedelegeerd aan het bestuur. Tegelijkertijd hadden Kamer en Raad

kritiek op de enorme omvang en complexiteit van de wettelijke regeling. Voor
een niet-deskundige zou de wet ontoegankelijk zijn. Bovendien zou de wettelijke
regeling veel te centralistisch en bureaucratisch zijn en onvoldoende rekening
houden met nieuwe technische ontwikkelingen.
Ook vanuit de samenleving en wetenschap kwam scherpe kritiek op het wetsvoorstel. De belangenorganisaties van houders van persoonsregistraties lieten blijken
dat zij de regeling onevenwichtig vonden: Er zou alleen aandacht zijn besteed
aan de belangen van de geregistreerden. Het stelsel van procedures dat de
commissie schiep, zou het gebruik van persoonsregistraties teveel verhinderen.
Opvallendis datdeze kritiek voornamelijk kwam vanhetbedrijfsleven. De houders
vanpersoonsregistraties in depublieke sectorhadden duidelijk mindermoeite met
de bureaucratische regels en procedures. De Vereniging van Nederlandse
131
Gemeenten vroeg zelfs om uitbreiding van het vergunningsysteem.
Berkvens betoogde in hetlij fblad van hetNederlands Rekenmachine Genootschap
dat de WPR overbodig en achterhaald was.132 Hij zag met name in het Burgerlijk
Wetboek voldoende aanknopingspunten vooreen afdoende bescherming enpleitte
voor een gedifferentieerde aanpak waarin zelfregulering een belangrijke plaats
133
inneemt, inplaats van'een algemene allesomvattende mainframe privacywet'.

De Stichting Waakzaamheid Persoonsgegevens toonde zichjuist een voorstander
van algemene wetgeving, maarzou die wetgeving op andere uitgangspunten willen
baseren dan het wetsontwerp.134 De regelgeving richt zich volgens de Stichting
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Kamerstukken H 1981/83,17 207, B (Advies van de Raad van State) en nr. 5 (Voorlopig verslag).
Kamerstukken H 1981/83,17 207, B en nr. 5; zie ook Overkleeft-Verburg 1995, p. 111.
Zie voor een overzicht Sentrop 1985, p. 61-2 en 70-6.
Zie F. Kuitenbrouwer, 'Privacy: een historisch-vergelijkend onderzoek', in: J.E.J. Prins & J.M.A.

Berkvens, Privacyregu/ering in theorie en praktjk, Deventer: Kluwer 2000, p. 36.
132 J.M.A. Berkvens, 'Privacywet: dereguleren of niet?', Informatie 1983,4, p. 42-5.
133
Zie ook de repliek van Holvast en Sentrop crt de dupliek van Berkvens: J. Holvast & J.W. Sentrop,
'Privacybescherming: wettelijk regelen, niet dereguleren', Informatie 1983, 9, p. 67-71; J.M.A.
Berkvens, 'Mainframe of niet. De lijdensweg van cert omnibus', Informatie 1983,9, p. 71-3.
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StichtingWaakmamheidpersoonsregistraties,Reactieop het Eindrapport 'Privacyen Persoonsregis-

traties', Voorburg: Stichting Waakzaamheid Persoonsregistraties 1977; Stichting Waakzaamheid
Persoonsregistraties, Reactie op het ontweg van de WetPersoonsregistraties, Amsterdam: Stichting
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ten onrechte op de opslag van gegevens en maakt daarbij een onderscheid tussen
gevoelige en niet-gevoelige gegevens. De Stichting daarentegen betoogt dat de
regelgeving zich primair moet richten op het gebruik dat van gegevens wordt
gemaakt en wijsterop datde aard vaneen gegeven nietbepalend is voorhet gebruik
daarvan. Ook niet-gevoelige gegevens kunnen worden misbruikt.

De positie van het wetsontwerp werd nog wankeler toen een door de ministerzelf
geentameerd onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie
Centrum aan het licht bracht dat grotendeels de persoonsregistraties waarop de
wet betrekking zou hebben, niet meer dan eenvoudige standaardadministraties
waren. Bovendien bleek uit dit onderzoek dat in de particuliere sector nauwelijks
privacygevoelige persoonsregistraties voorkwamen. Daarom riep het WODC in

zijn conclusies op om in de wettelijke regeling een relatief lichter regime voor
de particuliere sector op te nemen, en tevens de regeling voor de standaard
administraties te vereenvoudigen. 135
Inmiddels had ook de minister van Justitie zelf ingezien dat het wetsontwerp op
een aantal punten voor vereenvoudiging in aanmerking kwam. 136 Daarom werd
besloten het ontwerp voor de Wet Persoonsregistraties mee te nemen in de
dereguleringsoperatie die premier Lubbers in gang had gezet. Het centrale doel
van die operatie was het verminderen en vereenvoudigen van 'knellende regelgeving', teneinde de economische bedrijvigheidte stimuleren. 137 Voordit doel werd
een aantal commissies ingesteld, waaronder de commissie-Van der Grinten die
zich moestbuigenover'deregulering in verbandmet economische ontwikkeling'.
Ten aanzien van de ontwerp-Wet Persoonsregistraties stelde Van der Grinten c.s.
in zijn rapport een vereenvoudiging van de verschillende procedures voor.138 Het
gebruik van een standaard aanmeldingsformulierzou de meldingsprocedure kunnen
versimpelen. De introductie van een aantal modelreglementen zou de reglementsplicht en vergunningsplicht verlichten. De procedure voor het verkrijgen van een
vergunning kon ook op andere punten aanzienlijk eenvoudiger. Los van deze
procedurele vereenvoudigingen achtte de commissie wijziging vanhet wetsontwerp
evenwel niet nodig. De minister van Justitie concludeerde daarentegen dat een
zeer ingrijpende herziening van het wetsontwerp noodzakelijk was. Daarom trok
hij het voorstel in en ging in 'diepgaand beraad'.139
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Waakzaamheid Persoonsregistraties 1982.
WODC, Privacy enpersoonsregistraties, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1985, p. 3

Kamerstukken H 1981/82,17 931, nr. 5 , p. 3.
Zieondermeer Eindbericht van de Commissie verminderingen vereenvoudiging van overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed), Kamerstukken II 1983/84,17 931, nr. 9.
Rapportvan de Commissie Deregulering in verband met de Economische Ontwikkeling (CommissieVan der Grinten), Kamerstukken U 1982/83,17 931, nr. 5, p. 37-41.
Kamerstukken II 1983/84, 18 100 VI, nr. 2, p. 24 en nr. 31 en nr. 35 (vragen 58 en 59).
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2.4

Wetsontwerp

1985

Op 25 juli 1985 doet de minister van Justitie een nieuwe poging. Hij introduceert
een ingrijpend gewijzigd wetsvoorstel, waarin niettemin de basisideeen van de
commissie-Koopmans nog altijd duidelijk doorwerken:40 Het voorstel bevat

namelijk een omnibuswet en introduceert een centraal toezichtsorgaan. De
belangrijkste verandering betreft een verschuiving van een stelsel van preventie f
toezicht, naar een stelse van repressieve controle. De categorie van vergunningsplichtige persoonsregistraties is daarom komente vervallenenookdepreventieve
toetsing van de reglementen komt niet terug in het nieuwe wetsontwerp. In plaats
daarvan stelt het wetsontwerp een aantal - zeer abstracte - materiele normen
waaraan de houders vanpersoonsregistraties zich dienen te houden, en die primair
via de gebruikelijke bestuurs- en civielrechtelijke kanalen door acties van
geregistreerden kunnen worden gehandhaafd. Toch blijft ook een vorm van
overheidstoezichtbehouden. Inbeginsel dienennamelijk alle persoonsregistraties
te worden aangemeld bij de Registratiekamer. Alleen de veel voorkomende
standaard-registraties kunnen, onder bepaalde voorwaarden, bij AMvB worden
vrijgesteld van deze verplichting.
Eentweede veranderingbetreft de invoering van een onderscheid tussendepublieke
en private sector. De wet is nog altijd van toepassing op beide sectoren, maarschept
wel een verschillend regime. De publieke sector, inclusiefeen aantal semi-publieke
instellingen zoals ziekenhuizen en scholen, wordt verplicht tot zelfregulering in
de vorm van reglementen die bij de Registratiekamer moeten worden aangemeld.
In de private sector wordt zelfregulering alleen aangespoord. Er geldt dus geen

wettelijke reglementsplicht voorbedrijven enandereparticuliere instellingen. De
wet creeert slechts een mechanisme om gedragscodes te laten goedkeuren door
de Registratiekamer.
Een laatste belangrijk verschil met het wetsontwerp 1981 betreft de reikwijdte
van de wet. De beperking van het toepassingsbereik tot geautomatiseerde
registraties is vervallen. De wet is nu van toepassing op alle persoonsregistraties
die systematisch zijn aangelegd met het oog op een doeltreffende raadpleging.
Voorzover in dergelijke registraties gevoelige gegevens voorkomen, vallen deze
dus zondermeeronder de wettelijkebescherming. De wetscheptnog wel deplicht
om bij AMvB een apart regime te scheppen voor deze bijzondere categorie
persoonsgegevens.
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De Tweede Kamerkon zich ingrote lijnen vinden inhet herziene wetsvoorstel. 141
De ministerhad danookde belangrijkste kritiekpunten van de Kamerleden verwerkt

inhetnieuwe ontwerp. De wet was aanzienlijkminderomvangrijk, hetomslachtige
vergunningsstelsel was geschrapt en er was meer ruimte geschapen voor
zelfregulering. De Kamerleden zagen in het nieuwe ontwerp een zekere'privatisering van de privacybescherming' en de meeste partijenjuichten die terugtred van
de overheid toe. Mede daarom aanvaarden ook de belangenorganisaties van
registreerders en geregistreerden het tweede wetsontwerp als een aanzienlijke
verbetering.
2.5

142

Evaluatie WPR

Naarhet functioneren van de WPR in de praktijk is relatiefveel onderzoek gedaan.
Metname twee grondige evaluaties van de wet springen eruit. Beidezijn inopdracht
van het Ministerie van Justitie verricht toen duidelijk werd dat de relatiefnieuwe
wet zou moeten worden aangepast aan een richtlijn van de Europese Unie. Het
eerste onderzoek, dat is uitgevoerd door Overkleeft-Verburg, richt zich op de
effectiviteit van de wet in het algemeen en de daarin vervatte zelfregulering in
het bijzonder.143 Het tweede onderzoek betreft een sociaal-wetenschappelijke
evaluatie van de WPR. Dat onderzoek is uitgevoerd dooreen team van wetenschappers van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Katholieke
Universiteit Brabant. 144
De conclusies van beide onderzoeken over de effectiviteit van de WPR zijn
behoorlijk negatief. Hetblijktdatde administratieve verplichtingenuitde wet slecht
worden nageleefd. De houders veronachtzaamden de plicht ompersoonsregistraties
aan te melden bij de Registratiekamer zowel in kwantitatief als in kwalitatief
opzicht.'45 De aanmeldingen komenslechtsuiteenbeperkt aantal maatschappelijke

sectoren, en vaak pas na stevig aandringen van de Registratiekamer of de
brancheorganisatie. Een aantal segmenten doet nauwelijks meldingen. Het gegeven
dat slechts twee procent van de in het handelsregister vermelde ondernemingen
zich heeft aangemeld, wijst bijvoorbeeld op een aanzienlijke onderrapportage in
de particuliere sector. De aanmeldingen die welbinnenkomen bij de Registratiekamer, zijn doorgaans kwalitatief onder de maat. Uit een substantiele groep van

aanmeldingen uit de particuliere en semi-publieke sector spreekt een duidelijke
desinteresse of zelfs weerstand tegen de plicht. Bovendien blijkt uit een survey
141
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dat Prins c.s. uitvoerde, dat denaleving van de wet veelal ophoudt ophet moment
dat de envelop naar de Registratiekamer op de bus is.146 De meldingsplicht werd
doorgaans opgevat als een eenmalige plichtpleging. Ondanks de wettelijke plicht
daartoe gevenhouders mutaties nietofnauwelijks door. Vanwege deze bedroevende
resultaten vraagt Overkleeft-Verburgzich afofde aanmeldingsplicht wel een zinvol

regelmgsinstrument is.

147

Positiever is Overkleeft-Verburg over het functioneren van zelfregulering op
48
sectoraal niveau: Overkoepelende lichamen, zoals branche-organisaties en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zouden op grote schaal gedragscodes
en modelreglementenhebbenopgesteld. Deze collectieve vormen van zelfregulering
zouden, door de concretisering van de abstracte wettelijke normen en door de
instelling van instanties voor de behandeling van klachten en geschillen, zelfs een
zeer positieve bijdrage hebben gehad op de rechtszekerheid en de transparantie
van de gegevensverwerking. Overkleeft-Verburg concludeert daarom dat de
doelstellingen die de wetgever met collectieve zelfregulering voor ogen stond,
voor een belangrijk deel zijn verwezenlijkt.
Een tweede manco aan de WPR is de onduidelijkheid van het begrippenkader.
De betekenis van termen zoals 'houder', 'persoonsregistratie' en 'persoonsgegeven'(termen die in het systeem van de wet zeer bepalend zijn) bleek extreem
onscherp enconflictgevoelig.149 Deze problemenhadden vooreenbelangrijk deel

kunnen worden voorkomen indien was aangesloten bij andere rechtsgebieden.
Zo had het voor de hand gelegen om bij de beantwoording van de vraag wie als
houder van een persoonsregistratie kan worden aangemerkt, aan te sluiten bij het
bestaande personen- en organisatierechtuit hetprivaat- enpubliekrecht. Ditgebrek

aan inbedding in het overige recht, heeft de toegankelijkheid van de wet sterk
verminderd, hetgeen onder andere tot gevolg heeft gehad dat privacyregulering
150
is verworden tot een 'superspecialisme' en 'mandarijnenwetenschap'.

Over de effectiviteit van een andere belangrijke peiler van de WPR, te weten de
versterking van de rechtspositie van de geregistreerden, verschillen de meningen.
Overkleeft-Verburg constateert in haarstudie dat'op substantiele schaal' gebruik
zou zijn gemaakt van het inzage- en correctierecht en dat er op dit punt weinig
klachten zouden zijn. 151 Overkleeft-Verburg concludeert daaromdatde 'algemene

146 Prins e a. 1995, p. 40.
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148
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mondigheid' groter is dan wel wordt aangenomen. Prins c.s. komt tot een
tegenovergesteldoordeel.152 Zij merktjuist op dat de geregistreerden amper gebruik
maken van de instrumenten die de wet biedt, en dat niet minder dan twee derde
van de geregistreerden nauwelijks op de hoogte is van hun rechten. Wel blijkt uit
dat onderzoek dat de geregistreerden in het algemeen veel waarde hechten aan
een inzage- en correctierecht. Derhalve pleitenbeide studies voorhandhaving van
deze rechten in de nieuwe wetgeving.

Van groot belang is ten slotte de constatering van Prins c.s. dat de WPR moet
worden opgevat als een 'maan'.153 Met die kwalificatie bedoelen de onderzoekers
te zeggen dat de praktijken van de gegevensverwerkers nauwelijks zijn beYnvloed
door de invoering van de wet. Veeleer geldt het omgekeerde: de wet weerspiegelt
de reeds geldende normen en gevestigde praktijken. Die constatering is om twee

redenen interessant. Ten eerste maakt het duidelijk dat de overtreding van de
administratieve wettelijke verplichtingen niet impliceert dat de houders van
persoonsregistraties in de praktijk onzorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat houders die zich in de praktijk niet laten
leiden door de wet, in het algemeen wel zorgvuldig met gegevens omgaan. 154 Ten
tweede maakt het duidelijk dat veelal andere factorendan de invoering van de WPR
bepalend zijn voor de omgang met persoonsgegevens. Het onderzoek toont aan

datberoepsethiek, welbegrepen eigenbelang ofde organisatiecultuurde verzameling
en het gebruik van persoonsgegevens in goede banen leiden buiten het wettelijke
regime om:55 Het onderzoek relativeert dus de invloed van de wet op de praktijk

van persoonsregistraties. De wet is geen zon waarnaar de praktijk zich richt. De
WPR is slechts eenmaan die zijn normatieve stralingskracht ontleent aan de praktijk
waar zij omheen draait.
2.6

Wet bescherming persoonsgegevens

Uit debovengenoemde onderzoeken werd duidelijk dat de Wet Persoonsregistraties
aanpassing behoefde. Bovendien werd beginjaren negentig op Europees niveau
gewerkt aan een richtlijn die het gegevensbeschermingsrecht van de Europese
lidstaten moest harmonieren met het oog op het vrije gegevensverkeer. Op 24

oktober 1995 aanvaardde de EU deze richtlijn 'betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
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betreffende het vrije verkeer vandie gegevens':56 Delidstatendiendenderichtlijn
binnen drie jaar na die datum te implementeren. Voor Nederland betekende dat
dus dat de wijziging van de WPR voor oktober 1998 moest worden doorgevoerd.
Deze deadline isbij lange naniet gehaald. Pas in februari 1998 diende de regering
het eerste voorstel van wetin.157 Daaropkwamzowel vanuitde Kamercommissies
als vanuit de samenleving dermate veel kritiek dat de nieuw aangetreden minister
158
van Justitie Korthals in november 1998 een nota van wijziging presenteerde.
De behandeling daarvan in de Tweede Kamer zou nog dik een jaar duren en ook
de Eerste Kamer had vele vragen. Uiteindelijk zou de nieuwe Wet bescherming
persoonsgegevens pas 1 september 2001 in werking treden.
De Wetbeschermingpersoonsgegevens (Wbp) verschilt opeen aantalpunten van
de Wet Persoonsregistraties.159 Het belangrijkste verschil is wellicht dat de

regelgeving zichniet uitsluitendricht op de registratie vanpersoonsgegevens, maar
op alle mogelijke handelingenmetbetrekkingtotpersoonsgegevens, inclusiefhet
verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, verspreiden, koppelen en vernietigen
van gegevens. Deze wijziging beantwoordt aan de veranderingen in de maatschappelijke omgang met persoonsgegevens. Hierin stond allang niet meer de opslag
van gegevens in bestanden centraal. Door ontwikkelingen in de techniek was de
omgang met persoonsgegevens veel minder statisch en centraal georganiseerd.
De wet probeert deze praktijk op te vangen door zich te richten op iedere
verwerking van persoonsgegevens.

Voorhetoverige is de wettelijke regeling op hoofdlijnen vergelijkbaarmet de WPR
en de uitgangspunten van de commissie-Koopmans. De wet stelt een aantal
algemene materiele normen die door middel van zelfregulering nader moeten
worden uitgewerkt. Deze normen zijn in de Wbp zelfs nog algemener dan in de
WPR, wanthet onderscheid tussen de publieke en private sector is niet teruggekeerd
in de Wbp. De inspraak van betrokkene wordt wederom gegarandeerd door de
erkenning van een recht op inzage en correctie. Een novum is de erkenning van
een recht op verzet, hetgeen in het algemeen overigens niet meer is dan een recht
om bezwaren tegen een bepaalde gegevensverwerker kenbaar te maken aan de

verantwoordelijke, die bovendien geld mag vragen voor de behandeling van het
bezwaar. Alleen in de context vandirectmarketingkrijgthetindividu daadwerkelijk
156
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eenrecht omzich te verzettentegenhetgebruik vanzijngegevens. Daarnaast wordt
de rechtspositie van het individu versterkt door een aanscherping van de

informatieplicht.
Het toezicht op de naleving van de wettelijke normen blijft voor een belangrijk
deel in handen van de Registratiekamer, die voor de gelegenheid is omgedoopt
tot'Collegebeschermingpersoonsgegevens'. Dit laatste omdat denaam'Registratiekamer' verkeerde associaties zou oproepen. 160 Hetpubliek dacht namelijk dat het
ging om een orgaan dat registreerde in plaats van een orgaan dat toezicht hield
op registraties. De opvolger van de Registratiekamer krijgt ook eenaantal nieuwe
bevoegdheden. Zo kanhet College bestuursdwangenbestuurlijke boetes gebruiken.
Daar staat tegenover dat de rechtsbescherming tegen besluiten van het College
is uitgebreid. De algemene regeling van hetbestuursrecht is nu ook van toepassing
op de besluiten van het College bescherming persoonsgegevens.
Gegevensverwerkers zijn onder de nieuwe wet nog steeds verplicht om hun
activiteiten bij dit College aan te melden, zij het dat de procedure enigszins is

vereenvoudigd. De verplichting is bovendien alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevensverwerkingen. De reglementsplicht voor de publieke sector is
komen te vervallen. In de Wbp geldt voor de publieke enprivate sectornu eenzelfde
regime. De vergunningsplicht daarentegen is juist heringevoerd. Bij bepaalde
risicovolle gegevensverwerkingen heeft de verantwoordelijke een 'verklaring
omtrent de rechtmatigheid' van het College nodig alvorens met de verwerking
te kunnen beginnen. Bovendien schept de wet de mogelijkheid van toezicht op
decentraal niveau door het instellen van een privacyfunctionaris.
De maatschappelijke discussie over de Wbp betrof met name de kosten van de
uitvoering van de wet. Omdat er op den duur sterk uiteenlopende berekeningen
van de kosten de ronde deden, eiste de Kamer van de regering op een gegeven
moment een objectiefoverzicht van de te verwachten kosten. 16' Daarop heeft een
werkgroep onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar Kortmann een rapport

opgesteld waaruit bleek dat de Wbp de ondernemersjaarlijks 859 miljoen gulden
zou gaan kosten.'62 Dit kostenplaatje was deels gebaseerd op een onjuiste

interpretatie vande wet, waaronderhetidee datde aanstelling vaneenprivacyfunctionaris verplicht was, enbevatte volgens de Registratiekamerook overigensvele
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'suggestieve berekeningen'.163 Niettemin was het rapport koren op de molen van
de werkgeversorganisatie VNO-NCW die, in een opmerkelijke alliantie met de
Consumentenbond, reeds een kruistocht tegen de Wbp was gestart en in dat kader

het bovengenoemde onderzoek naar de administratieve lasten van de Wbp had
geinitieerd. In een bericht aan de Tweede Kamer uitte dit monsterverbond in
september 1998 kritiek op de kosten, de complexiteit en onbepaaldheid van de
wet.164 Zij steldeneen alternatieve regeling voorwaarin veel meerruimte was voor
de vrijheid van marktpartijen. Zij stonden een systeem vanniet-geconditioneerde

zelfregulering voor.

Het Rathenau Instituut had ter gelegenheid van de totstandkoming van de nieuwe
weteenonderzoeksprojectnaarprivacy gestart. 165 Debelangrijkste conclusie van
hetproject was dathet'bepaald geen sinecure is omhet verband tussenhet gebruik
van persoonsgegevens en (de aantasting van) privacy vast te stellen: '66 Uit dat
inzicht leidde het Instituut af dat het onrealistisch is om een algemeen normatief
kader te formuleren waarin de verwerking van persoonsgegevens is geregeld.
Daarom concentreerde het instituut zich op twee specifieke effecten van de
gegevensverwerking die in de regelgeving zouden moeten worden meegenomen,
namelijk informatiestalkingen risicoselectie. Heteerste effectis datmensensteeds
meer ongevraagd lastig worden gevallen met informatie. Het instituut wijst erop
dat de erkenning van een recht op informationele zelfbeschikking geen uitkomst
biedt tegen dergelijke 'informatiestalking', omdat het individu dan voortdurend
zou worden lastig gevallen met de vraag of hij akkoord gaat met het gebruik van
zijn gegevens. Risicoselectie duidt op het gebruik van persoonsgegevens om
risicovolle personen uit te sluiten van bepaalde voorzieningen. In een bericht aan
het parlement vraagt het Rathenau Instituut deze twee effecten uitdrukkelijk mee

te nemen bij de behandeling van het wetsvoorstel.

167

De politieke discussie ging gedeeltelijk over dezelfde onderwerpen die in het
168
maatschappelijke debat naar voren waren gebracht. Vrijwel de gehele Tweede
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Kamer had grote moeite met de complexiteit van het wetsvoorstel. Daarbij wezen

zij op de ondoorgrondelijke systematiek, de omvang van de wet en de toelichting
daarop. Tegelijkertijd had men kritiek op de abstractie van de centrale normen.
De wet zou teveel onduidelijk laten. De wijzigingen die de minister in de wet had
aangebrachtna het lezen van de kritiek van de VNO/NCW, konden de Kamerleden
niet bekoren. Daarom werden de belangrijkste aanpassingen, waaronder het
schrappen van debestuurlijke boete, weerteruggedraaid. Zodoende heeft Nederland
nog steeds een wet die op hoofdlijnen overeenkomt met de uitgangspunten van
de commissie-Koopmans. De Wbp is een algemene wet die vrijwel alle gegevensverwerkingen aan dezelfde regels onderwerpt en die het toezicht op de naleving
van die regels opdraagt aan 66n centraal orgaan. De huidige wet biedt weliswaar
ruimte voor zelfregulering en decentraal toezicht, maardat dient louterterinvulling
van het wettelijke regime. De ambitie om de verwerking van persoonsgegevens
centraal te sturen is nooit losgelaten.

3

Conclusie

Informatie is macht, zo waarschuwden de critici toen rond 1970 de overheid en
andere organisaties begonnen met het aanleggen van persoonsregistraties. Zij wezen

erop dat informatie over personen kan worden gebruikt om het leven van die
personen te beheersen, en eisten maatregelen om deze nieuwe macht te democratiseren en beheersen. De critici baseerden al hun - op zich gegronde - claims vreemd
genoeg op het recht op privacy en ook het wettelijke regime dat in reactie daarop
tot stand is gekomen, werd tot voor kort geacht louter de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer te dienen. Dit hoofdstuk toont aan dat deze een-op-een
koppeling van privacybescherming en de regulering van persoonsregistraties zowel
het recht op privacy als het zogenaamde 'privacyrecht' geen goed heeft gedaan.
Het recht op privacy is in de loop van het proces namelijk opgeblazen tot een
alomvattende waarde die het zicht op andere maatregelen ter beheersing van
informatiemacht ontneemt. Dat heeft er onder meer toe geleid dat een geheel nieuw
rechtsgebied is gecre8erd, te weten het privacyrecht, dat slecht aansluit op het
overige recht en mede daarom normatieve richting ontbeert.
Een bijkomend gevolg van deze veronachtzaming van de juridische traditie op
gebied van machtsbeheersing is dat bij de implementatie van het privacyrecht is

gekozen voor een gro f en bureaucratisch sturingsinstrument, namelijk algemene
wetgeving en centraal toezicht. Deze twee elementen kenmerken de Nederlandse
benadering van gegevensbescherming vanafhet begin. In de afgelopen decennia
is

duidelijk geworden dat de centralistische aanpak nadelen heeft. Een algemene
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wetbleek depraktijknietofnauwelijks richtingte gevenencentraal toezichtleidde
tot onnodige en omslachtige procedures. Daarom is er binnen het kader van de
wet geleidelijk meer ruimte gegeven aan zelfregulering en decentraal toezicht.
Niettemin houdt de Nederlandse wetgever nog altijd op hoofdlijnen vast aan de

oorspronkelijke opzet van de commissie-Koopmans.

154

HOOFDSTUK 6

Het constitutionele recht van de Verenigde Staten

1

Inleiding

Uit onderzoekblijkt dat indien de Grondwet van de Verenigde Staten op dit moment
zou worden herschreven, meer dan driekwart van de Amerikanen daarin expliciet
een recht op privacy opgenomen zou willen zien.' Tot nu toe is het nog niet zover
gekomen. Het recht op privacy staat als zodanig niet in de Grondwet van de
Verenigde Staten. Dat gegeven heeft evenwel niet verhinderd dat zich in de
Verenigde Staten in de loop der eeuwen een aanzienlijke constitutionele
privacybescherming heeft ontwikkeld. Aansluitend bij verschillende bepalingen
uit de Amendementen op de Constitutie, heeft de federale rechter diverse aspecten
van het recht op privacy een plaats kunnen geven in het Amerikaanse constitutionele
recht. Het gevolg van het gebrek aan een centrale bepaling is wel dat het
constitutionele recht inzake privacy gefragmenteerd is. De bescherming vanprivacy
is verspreid over bepalingen die uiteenlopenvan een verbod op inkwartiering tot
hetbeginsel van dueprocess. Om die reden is het onderstaande overzicht van de
constitutionele bescherming van privacy in de Verenigde Staten ingedeeld per
Amendement.2

Bij de constitutionele bescherming van grondrechten in de Verenigde Staten moet
een onderscheid worden gemaakt tussen de federale overheid en de overheden
van de 50 Amerikaanse staten. De Bill OfRights, zoals die is opgenomen in de

eerste tien Amendementen op de Federale Constitutie, geldt uitsluitend voor de
federale overheid. De bescherming van grondrechtenbinnen de staten is in eerste

instantie een zaak voor de staten zelf, die elk hun eigen grondwet hebben: Echter,
bepaalde grondrechten acht de federale rechterdermate fundamenteel, dat inbreuken
daarop door de staten kunnen worden tegengegaan-op basis van de due process
clause vanhet Veertiende Amendement op de Federale Constitutie. Hetonderstaan-

1

Zie

P.M. Regan, Legislating Privacy. Technology, Socia/ Falues, and Public Policy, Chapel Hill

& Londen: University of North Carolina
2

3

Press 1995, p. 224.

Het Derde Amendement, dathet verbod op inkwartiering

bevat, is daarbij buiten beschouwinggelaten
omdat dit Amendement om begrijpelijke redenen geen jurisprudentie heeft opgeleverd.
Een groot decl van de statelijke constituties kent ook privacy beschermende bepalingen, zie voor
een gedeeltelijk overzicht A.L. Allen, 'Constitutional Law and Privacy', in: D.M. Patterson, 77:e
Cambridge Companion to the Philosophy ofLaw and Legal Theory,Cambridge,MA.·Blackwell's
1996, p. 139-155.
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de overzicht van de constitutionele privacybescherming is uitsluitend gericht op
de waarborgen die de verschillende Amendementen op de Federale Constitutie
bieden. De grondrechtenbescherming van de staten is in de meeste gevallen
namelijk in grote lijnen gelijkaan de federale BiN ofRights en is overigens te divers
om algemene conclusies uit te trekken. Niettemin kan het constitutionele recht
van de verschillende staten belangrijke lacunes opvullen in de federale bescherming
van het grondrecht op privacy.4 Uit het onderstaande overzicht van de bescherming

van privacy op basis van de Federale Constitutie kunnen derhalve niet zonder meer
conclusies worden getrokken over de betekenis van het grondrecht op privacy ten
opzichte van de Amerikaanse staten.

2

Het Eerste Amendement

In zekere zin behoren alle constitutionele vrijheden tot de privt-sfeer.5 De reden
waarom zij als constitutionele vrijheid worden aangemerkt is immers dat zij behoren
tot een sfeer die de overheid met rust moet laten. Toch worden de vrijheden die
het Eerste Amendement waarborgt, te weten de vrijheid van meningsuiting, de
vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging,6 zelden in verband gebracht
met de bescherming van het priv6-leven o fprivacy. Sterker nog, sommigen duiden
deze vrijheden van het Eerste Amendement aan als publieke vrijheden die duidelijk
te onderscheiden zijn van het priv6-leven dat het recht op privacy in bescherming
neemt.7 Ook de jurisprudentie van het Hooggerechtshof wijst in die richting,
aangezien het Hof heeft duidelijk gemaakt dat juist publieke meningsuitingen,
dat wil zeggen 'speech of public concern', de kern vormen van het Eerste
Amendement.8

Uit de jurisprudentie van het Federale Hooggerechtshof is dan ook niet afte leiden
datdefirstfreedoms onderdeel uitmaken van een overkoepelend recht op privacy.
Hetbegrip 'privacy' heeft het Hofpas geYntroduceerd in de context van het Eerste
4

5
6

7

8
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Zie bijvoorbeeld de uitspraak waarin het hooggerechtshofvan de staat Georgia het verbod op sodomie
dat het Federale Hooggerechtshofin stand had gelaten in Bowers v. Hardwick. vernietigde op grond
van het recht op privacy uit de grondwet van Georgia, Powell v. State, 270 Ga. 327 (1998).

Zie hoofdstuk 9 § 2.1.
Het Eerste Amendement luidt: Congress shall make no law respecting an establishment of religion,
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the
right ofthe people peaceably to assemble, and to petition the government foraredress ofgrievances.
E.J. Bloustein, 'First Amendment and Privacy: The Supreme Court Justice and the Philosopher',
Rutgers Law Review \974.p. 41 e.v.,Meiklejohn, Political Freedom: the Constitutional Powers
of the People, New York: Galaxy Books 1960.
Zie ondermeer Dun&Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, 472 U.S. 749,759(1985)('Wehave
long recognized that not all speech is ofequal First Amendment importance. It is speech on "'matters
of public concern'" that is at the heart of the First Amendment's protection').
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Amendement inzaken waarin de uitoefening vandeze vrijhedenbelemmerd werden

door informatievergaring. Zo overwoog het Hof in de zaak NAA CP v. Alabama
dat de verplichting om de overheid inzage te geven in ledenlijsten onder
omstandigheden de toegang tot een vereniging kan beperken en derhalve inbreuk
maakt op de grondwettelijke vrijheid van vereniging. In casu ging het om de
ledenlijst van de National Association for the Advancement of Colored People.
Het Hof, onder leiding van de progressieve Warren, realiseerde zich maar al te
goed dat geheimhouding van de ledenlijst een noodzakelijke voorwaarde was voor
de vrijheid van vereniging voor die organisatie in het racistische Alabama.
'Inviolability of privacy in group association may in many circumstances be
indispensable to preservation of freedom ofassociation, particularly where a group
espouses dissident beliefs.'9 Daarombesloot het Hofunaniemdat de verplichting
10
om inzage te geven in strijd was met het Eerste Amendement.
In de context van het Eerste Amendement lijkt privacy niet als afzonderlijk recht
te fungeren, maar als instrument omde uitoefening van de vrijheden van het Eerste
Amendement te waarborgen. Een verwijzing naar privacy blijkt daarbij niet eens

noodzakelijk. Zo oordeelde het Hofin de zaak TaHey v. California dat een verbod
om anoniem pamfletten uit te delen de uitoe fening van de vrijheid van meningsuiting schendt, zonderdaarbij het woord'privacy' te noemen." In Sheltonv. Tucker
verklaarde het Hof de verplichting om bekend te maken van welke verenigingen
iemand die leraar wil worden, lid is ongrondwettig, wegens strijdigheid met het
Eerste Amendement, eveneens zonder verwijzing naar privacybescherming. 12

3

Het Vierde Amendement

De ontstaansgrond van het Vierde Amendement is gelegen in het oud-Engelse
gebruikom ongespecificeerde huiszoekingsbevelenuit te vaardigen:3 De Engelse
Kroon zette dit instrument onder meer in bij de opsporing en onderdrukking van
heidense en'opruiende' boeken. Deze willekeur bevorderende praktijk stuitte de
9
10
11
12

13

NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449,462 (1958).
Zie ook Gibson v. Florida Legislative Committee, 372 U.S. 539 (1963); Buckley v Valeo, 424
U.S. 1 (1976) (openbaarheid met betrekking tot campagnebijdragen).
Talley v California, 362 U.S. 60 (1960); zie ook Mcintyre v. Ohio Elections Comm', 514 U.S.
334 (1995).
Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479 (1960); zie ook Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957)
(alleen in een concurringopinion wordt de term'political privacy' gebruikt voor de geheimhouding
van de vermeend communistische relaties en meningsuitingen van een professor).
Zie over de geschiedenis van het Vierde Amendement onder meer W. Cohen & J. Kaplan,
Constitutional Law. Civil Liberties and Civil Rights, Mineola/New York: The Foundation Press

1982,p. 540-46·,N.B. 1.asson,The History and Development of the Fourth Amendment to the United
States Constitution (diss. The John Hopkins University), Baltimore: John Hopkins Press 1937.
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Amerikaanse voorvaderen dermate tegen de borst dat zij besloten om general
warrants uitdrukkelijk te verbieden in hun grondwet. De amendementen die een
commissie van het eerste Amerikaanse congres had opgesteld, naar aanleiding
van de voorstellen van Madison, bevatten dan ook de volgende bepaling:
The rights ofthe people to be secured [sic] in their persons, their houses, their
papers and effects, shall not be violated by warrants issuing without probable
cause, supported by oath or affirmation, and not particularily describing the
place to be searched, and the persons or things to be seized.I 4

Een van de commissieleden, de heer Benson, was echter van mening dat er naast
deze vormvereisten voor machtigingen behoefte was aan een algemeen recht om

verschoond te blijven van onredelijke searches and seizures. Een aanzienlijke
meerderheid van het Huis van Afgevaardigden wees het voorstel van Benson echter
afen aanvaardde de bovenstaande bepaling in vrijwel ongewijzigde vorm. 5 Benson
1

heeft vervolgens de grondwetsgeschiedenis naar zijn hand gezet. In een overzicht
van de aanvaarde amendementen dat Benson als voorzitter van een commissie
heeft opgesteld, figureert namelijk plotseling de bepaling die Benson zelf
prefereerde:6 In die vorm is de bepaling doorgestuurd naar de senaat en
terechtgekomen in de uiteindelijk geratificeerde versie van het Vierde Amendement.
Dat luidt daarom tot op heden:
Theright ofthe peopletobe securein theirpersons, houses, papers, andeffects,
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no
warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation,
and particularly describing the place to be searched, or the persons or things
to be seized.

Vanwege de bovenbeschreven eigenwijsheid van Benson, bestaat het Vierde
Amendement momenteel uit twee verschillende elementen. Het eerste onderdeel
beschermt de persoon, diens woning en diens bezittingentegen onredelijke searches

andseizures. Hettweede onderdeel stelteenaantal vormvereisten aanmachtigingen.
De twee onderdelen moeten duidelijk worden onderscheiden. Eensearchofseizure
zonder machtiging is derhalve niet per se onredelijk.17 Aanvankelijk ging het
14
15

16
17
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Geciteerd in: Lasson 1937, p. 101.
Annals Of Congress, 1st Congress, 1st Session, p. 783, geciteerd in: Lasson 1937, p. 101.
House./ournal, 24 augustus 1789, geciteerd in: Lasson 1937, p. 101.
Zie onder meer United States v. Watson, 423 U.S. 411 (1976) (arrestatie in een openbare ruimte
van een persoon die wordt verdacht van een misdaad, zonder machtiging, is niet onredelijk); Chimel
v. California, 395 U.S. 752 (1969) (huiszoeking zonder machtiging is niet onredelijk indien verband
houdend met een arrestatie); Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) (aanhouding en fouillering van
personen tegen wie niet meer dan een redelijk vermoeden van schuld bestaat zonder rechterlijke
machtiging is niet onredelijk).
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Federale Hooggerechtshof er zelfs van uit dat ook het omgekeerde niet gold. In
de zaakBoydv. UnitedSmtesbepaalde hetHofdatbepaaldesearches andseizures
ook onredelijk zijn met een machtiging die aan de constitutionele vormvereisten

voldoet.

Voor de begripsvorming overprivacy is voornamelijk heteerste deel van het Vierde
Amendement interessant. Dat deel bevat de bepaling dat eenieder het recht heeft
dat zijn persoon, woning, papieren en bezittingen verschoond blijven van
onredelijke doorzoekingen en inbeslagnames. Deze bepaling kan, op zijn beurt,
weer worden onderverdeeld in twee vragen. De eerste, zogenoemde theshhold
question is of er sprake is van een search of seizure van personen, woningen,
papieren of bezittingen. De vervolgvraag is of die search of seizure onredelijk
is. Hieronder komen deze twee vragen achtereenvolgens aan de orde.
3.1

De afl)akening van de privd-sfeer

Bij de eerste gelegenheid die het Federale Hooggerechtshof kreeg om het Vierde
Amendement te interpreteren, legde het Hof direct een verband tussen het Vierde
Amendement en de bescherming van privacy. In de zaak Boyd v. UnUed States
overwoog het Hofnamelijk dat het Vierde Amendement van toepassing is op'all
invasions [...] of the sanctity of a man's home and the privacies of life'.18 Uit het
vervolg van de uitspraak blijkt evenwel dat de ideeen van het Hof over de
bescherming van privacy nauw verbonden waren met het recht op eigendom en
inhetbijzonderde common law doctrine inzake trespass. VoorRaadsheerBradley,
die de uitspraak schreef, was namelijk de cruciale vraag ofer inbreuk was gemaakt
op het onschendbare recht op eigendom, zoals vervat in onder meer de common
law. Daarom overwoog Bradley dat het Vierde Amendement niet van toepassing
zou zijn wanneerdesearch ofseizurebetrekkinghad gehadop gestolen goederen.
Bradley gebruikte dus het eigendomsrechtomde beschermenswaardigeprivd-sfeer
af te bakenen. In de zaak Boyd v. United States ging het om een bepaling uit een
federale wet uit 1874 die importeurs verplichtte om de overheid inzage te geven
in hunboekenen stukken. Opbasis van die wet werdBoyd, die ervan werd verdacht
dat hij 35 glazenplatenhet landhad ingevoerd zonder importheffingentebetalen,
verplicht om zijn boekhouding te overleggen. Aangezien Boyd eigenaar was van
de papieren, achtte het Hof het Vierde Amendement van toepassing.
De bovenomschreven, op eigendom gebaseerde interpretatie van het Vierde
Amendement is door Westin vrij treffend aangeduid als 'propertied privacy'. 19
18
19

Boyd v. United States, 116 U.S. 616,630 (1886).
A.F. Westin, Privacy and Freedom, New York: Athcneum Press 1967, p. 340-1.
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Deze interpretatie is tot ver in de twintigste eeuw richtinggevend geweest in de
jurisprudentie van het Hof. Op basis van deze uitleg kon het Vierde Amendement
worden ingeroepen tegen de doorzoeking en inbeslagname van vele vormen van
eigendom. Zo achtte het Hof het Vierde Amendement van toepassing wanneer
depolitie iemands huis, appartement, winkel, kantoorofauto doorzocht.20 Daarnaast
heeft het Hof in de zaak Ex Parte Jackson het briefgeheim onder het Vierde
Amendement kunnen brengen omdat brieven geacht werden eigendom te zijn van
de verzender. 21

Geleidelijk werdenook debeperkingen zichtbaar van de opdecommon law noties
van eigendom gebaseerde benadering van het Vierde Amendement. Wil er sprake
zijn van trespass uponpropeny in de zin vandecommon law, danmoet ernamelijk
fysiek inbreuk worden gemaakt op eigendom. In overeenstemming hiermee
oordeelde opperrechter Taft voor de meerderheid van de rechters in de zaak
Olmstead v. United Smtes dathet afluisteren van een telefoongesprek niet in strijd
is methet Vierde Amendement.22 Het Vierde Amendementbeschermt inzijnogen
alleen materiele dingen zoals personen [sic], woningen, papieren en bezittingen.
Het telefoongesprek is geen 'tangible thing' en het afluisteren daarvan is geen

search of seizure, aldus Taft. Daarom concludeert hij als volgt:
The Amendment does not forbid what was done here. There was no searching.
There was no seizure. The evidence was secured by the use of the sense of
23
hearing only. There was no entry of the houses or offices of the defendants.

Op dezelfde grond, te weten'no trespass was committed', heeft het Hofeenberoep
op het Vierde Amendement afgewezen in onder meer de Goldman-zaak waarin
iemand een 'detectafoon' tegen de muur had gehouden om gesprekken in het
belendende vertrek op te vangen en in de On Lee-zaak waarin iemand conversaties
in een wasserette had opgenomen met een bandrecorder. 24

Vanafhet moment dat het Hof de op eigendom gebaseerde doctrine ging gebruiken
om dingen uit te sluiten van bescherming, is deze interpretatie van het Vierde
Amendement bekritiseerd.25 De belangrijkste kritiek is afkomstig van Louis

20

Zie R.C. Turkington & A.L. Allen, Privacy Law: Cases and Materials, St. Paul, MN: West Group
1999, p. 92; Caroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925) (auto).

21

Ex parte Jackson, 96 U.S. 729 (1877).
Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928).
Olmstead v. United States, 277 U.S. 438,464 (1928).
Goldman v. United States, 316 U.S. 129 (1942); On Lee v. United States, 343 U.S. 747 (1952).
Zie voor een overzicht W.M. Beaney, 'The Constitutional Right to Privacy in the Supreme Court',

22
23
24
25

Supreme Court Review 1962, p. 227, noot 67.
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Brandeis, bekend van zijn artikel met Warren.26 Brandeis schreef een dissenting

opinion bij de bovengenoemde Olmstead-zaak, waarin hij zich verzet tegen de
materialistische lezingvanhet Vierde Amendement doorzijncollega Taft. Daarvoor
in de plaats stelt Brandeis, met de van hem bekende eloquentie, een zuiver op het
recht op privacy gebaseerde lezing:
The makers of our Constitution undertook to secure conditions favorable to
the pursuit ofhappiness. Theyrecognized the significance ofman's spiritual
nature, ofhis feelings and ofhis intellect. Theyknew that onlypart ofthepain,
pleasure and satisfactions of li fe are to be found in material things. They sought
to protect Americans in their thoughts, their emotions and their sensations.
They conferred, as against the Government, the right to be let alone - the most
comprehensive ofrights andtherightmost valuedbycivilizedmen. Toprotect
that right, every unjustifyable intrusion by the Government upon the privacy
ofthe individual, whatever the means employed, must be deemed a violation
ofthe Fourth Amendment.27

Opbasis vandeze lezing van het Vierde Amendement staathetvoor Brandeis buiten
kij f dat het Vierde Amendement in het geding is bij het afluisteren van telefoongesprekken. Hij merkt op dat het Hof de bescherming van het briefgeheim reeds
had erkend en betoogt dat de bescherming van gesprekken over de telefoon juist
een hoger beschermingsniveau behoeft, omdat bij onderschepping daarvan de
privacy van ten minste twee personen in het geding is.

Ondanks het gloedvolle betoog van Brandeis duurde het nog bijna veertig jaar
voordat het Federale Hooggerechtshofomging. Beginjaren zestig van de vorige
eeuw waren er al wel wat voortekenen van een omslag in het denken. Zo oordeelde
het Hof in de zaak Silverman v. United States dat hoewel in de casus formeel aan
het trespass-vereiste was voldaan (er was een 30 centimeter lange spijkermet een
microfoon in een muur geramd), de beslissing niet steunde op dat gegeven. 'It is
,28
basedupon the reality ofan actualintrusion into a constitutionallyprotected area.
De gevolgen van deze omslag werden zes jaar later duidelijk in twee zaken. Eerst
verklaarde het Hof in de zaak Berger v. New York het Vierde Amendement van
toepassing op een wet uitNew Yorkdie het gebruik van aftuisterapparatenmogelijk
maakte.29 In de zaak Katz v. UnitedStates kwamhet Hofvervolgens uitdrukkelijk
terug op het oordeel uit de Olmstead-zaak. Het aftappen van een telefoongesprek
dat Katz vanuit een telefooncel had gevoerd, achtte het Hofin strijd met het Vierde
26

27

28
29

Zie hieronder hoofdstuk 7 § 1; S.D. Warren & L.D Brandeis, 'The Right to Privacy. The Implicit
Made Explicit', Harvard Law Review 1890, p. 193-220;
Olmstead v. United States, 277 U.S. 438,478 (1928).
Silverman v. United States, 365 U.S. 505,512 (1960).
Berger v. New York, 388 U.S. 41 (1967).
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Amendement. De reden was niet dat een telefooncel een priv6-plaats was. 'The
Fourth Amendment protects people notplaces', aldus Raadsheer Stewart:' Ook
het feit dat het instrument waarmee men het gesprek had afgetapt niet binnen de
.
wandenvan de cel was gedrongen, was constitutioneel nietrelevant. 'The"trespass
doctrine can no longer be regarded as controlling.'31 Niettemin maakt diezelfde
uitspraak ook direct duidelijk dat het Vierde Amendement niet alleen privacy in
bescherming neemt. 'The Fourth Amendment protects individual privacy against
certain kinds o f governmental intrusion, but its protections go further, and often
have nothing to do withprivacy at all.'32 Naastprivacykan ookbewegingsvrijheid,
eigendom en persoonlijke veiligheid ten grondslag liggen aan de bescherming van
het Vierde Amendement.

Nu het Hofde trespassdoctrine had verworpen, diende de vraag zich aan op welke
manier het toepassingsbereik van het Vierde Amendement dan wel moest worden
vastgesteld. Het antwoord op die vraag staat te lezen in de concurring opinion
van Raadsheer Harlan in de Katz-zaak. Daarin betoogt Harlan dat de grenzen van
privacy moeten worden bepaald aan de hand van redelijke verwachtingen:
My understanding ofthe rule that emerged from prior decisions is that there
is atwofoldrequirement, firstthataperson have exhibited an actual (subjective)
expectation of privacy and second, that the expectation be one that society is
prepared to recognize as 'reasonable'.33

Impliciet lijkt Raadsheer Stewart deze toets ook te hebben gebruikt in zijn
meerderheidsoordeel. Daarin overwoog hij namelijk dat het afluisteren van de
telefoon van Katz de privacy schond 'upon which he justifiably relied'.34
De uitspraak in de zaak Katz v. United States is gewezen in de progressieve periode
dat Earl Warren het Hooggerechtshof leidde. Nadat de voorzittershamer was
overgegaan in de handen van Burger, en later Rehnquist, verschoofde rechterlijke
aandacht van de bescherming van de burger naar het belang van een effectieve
opsporing en vervolging. Deze verschuiving uitte zich onder meer in een

verandering van het woordgebruik. Vanaf de jaren zeventig spreekt het Hof in
een aantal zaken niet meer van 'reasonable expectations of privacy' maar van
'legitimate expectations ofprivacy'. Deze interpretatie van het toepassingsbereik
van het Vierde Amendement heeft het Hof voornamelijk ingezet om beroepen op
30
31
32
33
34
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Katz v. United States, 389 U.S. 347,351 (1967).
Idem, 353.
Idem, 350.
Idem, 387-8.
Idem, 353.
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het recht op privacy af te wijzen:SVoorzover er geen inbreuk is gemaakt op de
in het Amendement expliciet genoemdepersons, houses, papers and efects gaat
het Hooggerechtshof er in het algemeen van uit dat de burger geen legitieme
privacyverwachtingenheeft.36 Kortom, naast de inKatzbeschermde vertrouwelijke
communicatie, zijn inhetkader van het Vierde Amendement uitsluitendpersonen,
huizen, papieren en bezittingen priv6.
Persons

Bij

de vaststelling of er sprake is van een inbreuk op de persoon in de zin van het

Vierde Amendement, heeft het Hof een onderscheid gemaakt tussen private en
publieke kenmerken van de persoon. Wanneereralleen informatie wordt vergaard
overkenmerken die voor iedereenkenbaarzijn, is er geen sprake van een inmenging
in het privt-leven. 'The Fourth Amendment provides no protection for what a
person knowingly exposes to the public', stelde het Hof in de Katz-zaak.37 In
overeenstemming daarmee oordeelde het Hof dat de bescherming van het Vierde
Amendement geen betrekking heeft op iemands stemgeluid, handschrift,
vingerafdruk en gezichtskenmerken.38 Niemand mag redelijkerwijs verwachten
dat dergelijke kenmerken geheim blijven. Wanneer de overheid daarentegen
speciale handelingen moet verrichten om bepaalde kenmerken van een persoon
te achterhalen is er doorgaans sprake van een inbreuk op privacy. Zo heeft het
Hofeen chirurgische operatie, eenbloedafname, een urine-onderzoek, een ademtest
en een fouillering gekwalificeerd als een search in de zin van het Vierde
Amendement.39 Daarbij maakt het Hof overigens wel een onderscheid naar het
invasieve karakter van deze handelingen. Chirurgische operaties vormen naarhet
oordeel van het Hof een ernstige inbreuk op privacy.40 Bij een ademtest en
bloedafname acht het Hof daarentegen 'no significant privacy interest' in het

35
36

37
38

39

40

Zie ook T. Blom, Drugs in het recht, recht onder druk. Deel 3: Recht opprivacy (diss. Rotterdam
1998), Arnhem: Gouda Quint 1998, p. 38.
Zie onder meer Illinois v. Andreas, 463 U.S. 765 (1983) (geen legitieme privacyverwachtingen
met betrekking tot reeds doorzocht pakket); United States v. Place, 462 U.S. 496 (1983) (geen
legitiemeprivacyverwachtingenmetbetrekking tothetdoorsnuffelenvanbagagedoorpolitiehonden);
Hudson v. Palmer, 468 U.S. 517 (1984) (geen legitieme privacyverwachtingen in gevangeniscel);
California v. Ciraolo, 476 U.S. 207 (1986) (geen legitieme privacyverwachtingen in achtertuin);
California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988) (geen legitieme privacyvenvachtingen ten aanzien
van aan de straatkant gezette vuilniszakken);
Katz v. United States, 389 U.S. 347,351 (1967).
United States v. Dionisio,410 U.S. 1 (1973)(stemgeluid); United States v. Mara,410U.S. 19(1973)
(handschrift); Cupp v. Murphy, 412 U.S. 291 (1973) (vingerafdrukken).
Winston v. ke, 470 U.S. 753 (1985) (chirurgische opertatie); Schmerber v. California, 384 U.S.
757 (1966) (afname bloed); National Treasury Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989)
(urine-onderzoek); Skinner v. Railroad Labor Executives' Ass'n, 489 U.S. 602 (1989) (ademtest);
Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) (fouillering).
Winston v. Lee, 470 U.S. 753,766(1985)('The privacy interests implicated by the operation can
only be charaterized as severe').
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geding.41 Dergelijke onderscheidingen zijn van belang bij de vaststelling van de

redelijkheid van de inbreuk.42
Houses
De bescherming van het huis tegen doorzoekingen vormt volgens het Hooggerechtshof de kern van het Vierde Amendement.43 Er is dan ook geen enkel ander

onderdeel van hetpriv6-leven dathetHofzo ondubbelzinnig inbescherming neemt
als de woning.

Al vanaf zijn eerste uitspraken spreekt het Hofover 'the sanctity

of the home'44 en in een recent arrest maakte het duidelijk dat het die heiligheid
van het huis nog altijd vrij letterlijk neemt. In die zaak, Kyllo v. United States,
bepaalde het Hofnamelijk dat het huiselijke leven in beginsel gevrijwaard moet
zijn van alle overheidsbemoeienis.45 Daarom verklaarde het Hofook de vergaring
van informatie overhet huiselijke levenmetbehulp vantechnische middelen zoals
warmtesensoren in beginsel in strijd met het Vierde Amendement.
Vanwege de op eigendom gebaseerde lezing van het Vierde Amendement stond
het tot 1967 buiten kijf dat de term 'houses' naast woningen ook bedrijfspanden
omvatte.46 Een onderneming heeft immers eeneven sterkeigendomsrecht op zijn
pand als een natuurlijke persoon op zijn woning. Hoewel de interpretatie van het
Vierde Amendement sinds de Katz-zaak in 1967 is verschoven in de richting van
het recht op privacy, heeft hetHofde constitutionele bescherming vanbedrij fspanden ongewijzigd gelaten. In datzelfdejaarbevestigde het Hofnamelijk uitdrukkelijk: 'the businessman, like the occupant of a residence, has a constitutional right
to go about his business free from unreasonable official entries upon his private
commercial property'.47 Toch zijn bedrijfspanden minder priv6 dan woningen.

Dat blijkt ten eerste uit het feit dat de rechter het Vierde Amendement niet van
toepassing acht als agenten de voor het publiek toegankelijke delen van winkels,
41

Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966); Skinner v. Railroad Labor Executives' Ass'n, 489
U.S. 602 (1989); Winston v. Lee, 470 U.S. 753,762 (1985) (*Tests are a commonplace in these
days ofperiodic physical examinations and experience with them teaches that the quantity ofblood
extracted is minimal, and that for most people the procedure involves virtually no risk, trauma,
orpain. Schmerber thus confirmed society's judgment that blood tests do not constitute an unduly
extensive imposition on an individual's privacy and bodily integrity.'). Zie ook South Dakota v.

Neville, 459 U.S. 553,563 (1983) ('The simple blood-alcohol test is . . safe, painless, and
commonplace'); Breithaupt v. Abram, 352 U.S. 432,436 (1957) ('The blood test procedure has
become routine in our everyday life').
42
43

44
45
46
47

Zie hieronder § 3.2.
Silverman v. United States, 365 U.S. 505 (1960); Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1979); Kyllo
v. United States, 533 U.S. 23 (2001)
Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 626-630 (1886).
Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001); zie ook United States v. Karo, 468 U.S. 705 (1984).
Zie ondermeer Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920).· Gouled v. United
States, 255 U.S. 298 (1921); Go-Barting Importing Co. v. United States, 282 U.S. 344 (1931).
See v. City of Seattle, 387 U.S. 541, 587 (1967); zie ook Marshall v. Barlow's Inc.,436 U.S. 307

(1978).
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restaurants en andere gebouwen betreden.48 Ten tweede heeft het Hooggerechtshof
de verdere ontwikkeling van de bescherming van huizen na 1967 uitdrukkelijk

beperkt tot het huiselijke leven van natuurlijke personen. Zo besliste het Hof in
United States v. Dunn dat de curtilage om een gebouw alleen op dezelfde
constitutionele bescherming kan rekenen als het binnenhuiselijke gebied wanneer
die plek ook onderdak geeft aan intimiteiten die worden geassocieerd met het
huiselijke leven en de privacy van de woning.49 In New York v. Burgerverklaarde
het Hofzelfs uitdrukkelijk dat'an expectation ofprivacy in commercial premises
is different from, and indeed less than, a similar expectation in an individual's
home.'50 Mede daarom achtte het de strikte vormvereisten niet van toepassing bij
de doorzoeking van een bedrijfspand.

Hoewel het Hof in Katz de mogelijkheid van privacybescherming in publieke
ruimtes openhield,5, heeft het Hofhet Vierde Amendementnooit toegepastbuiten
debovengenoemde plaatsen (behoudens natuurlijk een inbreuk op communicatie,
papieren, personen en bezittingen). In het algemeen gaat het Hofervan uit dat als
de burger zich in de openbare ruimte bevindt, hij willens en wetens heeft gekozen
voorpubliciteit. Derhalve komt hem geen recht op privacy toe. Zo verklaarde het
Hof in United States v. Knotts dat er geen redelijke privacyverwachtingen
verbonden zijn aan een autorit over de publieke weg. Het plaatsen van eenbeeper
op de auto, die het mogelijk maakte om de auto te lokaliseren en volgen, bracht
dan ook geen schending van het Vierde Amendement met zich.52 Uitspraken van
lagere rechters ondersteunen deze afwijzing vanprivacybescherming in depublieke
sfeer.53 In de open ruimte en bij publieke bijeenkomsten is het Vierde Amendement
niet van toepassing.

Papers
Aanvankelijk was ook de categorie papers onderworpen aan de op eigendom
gebaseerde lezing van het Vierde Amendement. In die interpretatie was het
eigendomsrecht met betrekking tot bepaalde papieren bepalend voor de beschermenswaardigheid ervan. De wijziging van de interpretatie van het Vierde
Amendement door het Hooggerechtshof in de zaak-Katz zou in theorie ook
48

49

50
51
52

53

Zie W.R. La Fave, Search and Seizure. A Treatise on the Founh Amendment, St. Paul, Minn.. West
Publishing Co. 1978, deel 1, p. 338-9 en de daar aangehaalde jurisprudentie van lagere rechters.
United States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987).
New York v. Burger, 482 U.S. 691,700 (1987); zie ook Minnesota v. Carter, 525 U.S. 83 (1998).
Katz v. United States, 389 U.S. 347,351 (1967) ('What [a person] seeks to presevere as private,
even in a public area, may be constitutionally protected').
United States v. Knotts, 460 U.S. 276 (1983); Als het volgen met behulp van de beeper zich echter
uitstrekt tot binnen de woning is het Vierde Amendement wel van toepassing, zie United States
v. Karo, 468 U.S. 705 (1984).
Zie LaFave 1978, volume 1, p. 432-5, en de daar aangehaalde jurisprudentie.
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gevolgen kunnen hebben gehad voor de bescherming van papieren. Zo had het

Hof kunnen beslissen dat papieren waarvan de inhoud privt is, zoals dagboeken
en persoonlijke brieven, bescherming verdienen ongeacht de eigendomsrechten
op die papieren. Verschillende commentatoren hebben op die mogelijkheid
gewezen.54 Tot nog toe lijkt het Hof daaraan geen gehoor te hebben gegeven.

Vooralsnog krijgt de boekhouding van een bedrij f eenzelfde bescherming als het
dagboek vaneenpersoon.ss Bovendienheeft hetHofhetVierde Amendementnog
nooit van toepassing geacht op papieren ten aanzien waarvan betrokkene geen
eigendomsrecht heeft. Zo verklaarde het Hof in United States v. Miller dat het
de overheid vrij staat om iemands persoonsgegeven bij een bank op te vragen,
aangezien de betrokken persoon geen eigendomsrecht kan doen gelden ten aanzien
van de bestanden van de bank.56 Het recht op privacy achtte het Hof in dat geval
evenmin in het geding, omdat betrokkene zijn gegevens zelf aan de bank had
verstrekt. In latere zaken heeft het Hofdeze redenering veralgemeniseerd tot de
stelregel: 'A person has no legitimate expectation of privacy in information he
voluntarily turns over to third parties.'57 Deze regel geldt zelfs indien betrokkene
de informatie aan de derde heeft verstrekt in het vertrouwen dat deze de informatie
uitsluitend voor een bepaald doel zou verwerken. 58
EJTects

Aangezien de tekst van het Vierde Amendement uitdrukkelijk de bescherming
van ellects noemt, staat buiten kij fdat iemands bezittingen onderhet constitutionele
recht op privacy vallen. Derhalve onderwerpt het Hof de doorzoeking van dingen
als auto's, pakketjes en tassen aan de redelijkheidstoets van het Vierde Amendement. In de loop der jaren heeft het Hof echter wel duidelijk gemaakt dat de
privacyverwachtingen die aan iemands bezittingen kleven, relatief laag zijn. Zo
verklaarde het Hof in de zaak-United Smtes v. Martinez-Fuerte dat iemands

privacyverwachtingen metbetrekking tot een auto op significante manierafwijken
van iemands privacyverwachtingen in een woning:9 In Wyoming v. Houghton
constateerde het Hof dat het doorzoeken van een pakketje doorgaans niet de
traumatische gevolgen heeft als het fouilleren van een persoon en concludeerde
daaromdat de privacyverwachtingen vande eigenaarvaneenpakketje'considerably
diminished' zijn.60
54

55
56

La Fave 1978, deel l, p. 391-9 en de daar aangehaalde literatuur, zie ook Note, 'Formalism, Legal
Realism, and Constitutionally Protected Privacy under the Fourth and Fifth Amendment', Harvard
Law Review 1977, p. 985-91.
Zie onder meer Andresen v. Maryland, 427 U.S. 463 (1976).
United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976).
Smith v. Maryland, 442 U.S. 735,743-4 (1979).

57
58 Idem.
59
Zie United States v. Martinez-Fuerte, 428 U.S. 543 (1976); Cardwell v. Ltwis,417 U.S. 583 (1974).
60
Wyoming v. Houghton, 526 U.S. 295 (1999).
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Indien betrokkene geen eigenaar (meer) is vanbepaalde goederen mag betrokkene
niet verwachten dat de privacy daarvan wordt gerespecteerd. Zo kan iemand geen
privacyclaimenmetbetrekking tot een auto dienietvanhemis.61 Wanneeriemand
afstand heeft gedaan van zijn eigendom is het Vierde Amendement evenmin van
62
toepassing. Het beste voorbeeld daarvan is de zaak California v. Greenwood.
Daarin besliste het Hof dat iemand die zijn vuilnis aan de rand van de straat zet,
geen redelijke privacyverwachtingen meer heeft ten aanzien van de inhoud van
de vuilniszak. Het stond de politie van Californie dus vrij om het vuilnis van
Greenwood te doorzoeken.

3.2

De (on)redelijkheid van een inbreuk

Eind negentiende eeuw waren Amerikaanse juristen gefascineerd door het recht
op eigendom.63 Hierboven kwam al naar voren dat die preoccupatie met eigendom
aanvankelijk bepalend is geweest voor de omvang van de constitutioneel
beschermde priv6-sfeer. De koppeling van privacy en eigendom heeft daarnaast
ook een rol gespeeld bij de mate van bescherming die de priv6-sfeer rond 1900
kreeg. In die tijd zagen de meeste Amerikaanse juristen, in navolging van de
Engelse filosoof Locke, het recht op eigendom namelijk als een vrijwel heilig
natuurrecht. Binnen de common law had het recht op eigendom van onroerend
goed zich bijvoorbeeld ontwikkeld tot een vrijwel absoluut recht, dat alleen kon
worden ingeperkt ten behoeve van andermans genot van diens eigendom. Typerend
voor de houding van de negentiende eeuwse jurist ten aanzien van eigendom is
de opmerking van Blackstone in zijn Commenmries: 'So great moreover is the
regard of the law for private property, that it will not authorize the least violation
,64
of it; no, not even for the general good of the whole community.
De constitutionele bescherming van privacy heeft aanvankelijk kunnen meeliften
op het vrijwel absolute respect voor eigendom. In de eerste zaken waarin het
Federale Hooggerechtshof het Vierde Amendement van toepassing achtte,
veroordeelde het Hof dan ook vrijwel iedere inbreuk op de priv6-sfeer als
onredelijk. Zo haalt Raadsheer Bradley in de hierboven besproken zaak Boyd v.
UnitedStates instemmend lord Camden aan die in een oude Engelse zaak, duidelijk
geinspireerd door Locke, had verklaard:

61

62
63

Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978).
California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988).
Zie Note Harvard Law Review, p. 948-64; M.J. Horwitz, The Transformation Of/lmerican Law,
1870-1960,7 he Crisis ofLega/ Orthodoxy, New York: Oxford University Press 1992, hoofdstuk
5.

64

W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book 1, Londen 1800, p. 138.
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The great end for which men entered into society was to secure theirproperty.

Thatright is preserved sacred andincommunicable [...]. Bythe laws ofEngland,
65
every invasion of private property, be it ever so minute, is a trespass.

In overeenstemming daarmee concludeert Bradley dat het onschendbare natuurrecht
op eigendom, zoals vervat in de common law en het Vierde Amendement, een
absolute bescherming vereist van papieren zoals de belastende boekhouding van
Boyd.66 Het feit dat de confiscatie van die boeken was geschied op basis van een
rechterlijke machtiging die voldeed aan de vormvereisten van de warrant clause,
stond niet in de weg aan die conclusie. Iedere inbreuk op eigendom is onredelijk
in de zin van het Vierde Amendment.

In een latere zaak, Gouled v. United States, bevestigde het Hof de absolute
onschendbaarheid vanhet eigendomsrecht en bepaalde in overeenstemming daarmee
dat alleen wanneer de overheid kan aantonen dat betrokkene geen aanspraak kan
maken op het object van de zoektocht omdat het een illegaal of gestolen goed
betreft, de eerste clausule van het Vierde Amendement niet is geschonden.67 Het
doorzoeken van goederen die alleen dienenterbewijs ( mere evidentiary materials)

is echterper se onredelijk.
Deze strikte uitleg van het Vierde Amendement heeft mede ten grondslag gelegen
aan de controversiele beslissing van het Hof in de boven besproken Olmsteadzaak.68 Wanneer het Hoftelefoongesprekken onder de bescherming van het Vierde

Amendement zou brengen, dreigde in de strikte interpretatie van het Hof iedere
vorm van aftappen ongrondwettig te worden. Voor die verstrekkende conclusie
schrokhet Hofterug, te meer omdat de telefoontap voor de politie de belangrijkste
69
bron van informatie was om de drooglegging te kunnen handhaven.

Vanafde jaren dertig is het formalisme en het daaraan gekoppelde absolute respect
voor eigendom mede onder invloed van het pragmatisme van de rechtsrealisten
geleidelijk uit de rechtspraak verdwenen.70 Dit opkomend pragmatisme heeft ook
geleid tot steeds verdergaande relativering van bescherming van het Vierde
Amendement. Aanvankelijk hield het Hofwel vast aan de onschendbaarheid van
eigendom, maar beperkte de categorie van goederen die op die absolute bescherming konden rekenen. Eerst werden alleen gestolen goederen uitgezonderd van

65
66
67
68
69

70
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Entick v. Carrington, 19 Howells State Trials 1029 (1762).
Boyd v. United States, 116 U.S. 616(1886).
Gouled v. United States, 255 U.S. 298 (1921).
Zie hierboven § 4.1.
Zie Westin 1967, p. 340-1, Beaney 1962, p. 212-51.
Zie Note Harvard Law Review 1977; Horwitz 1992.
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de bescherming, maar in de loop der tijd plaatste het Hof alle goederen waarop
betrokkene geen legitieme aanspraak kon maken buiten de categorie van mere
evidence. Zo oordeelde het Ho f dat het Vierde Amendement niet automatisch is
geschonden, wanneerde politie in het kader van een arrestatie de 'instrumentalities
and fruits of crime or contraband' in beslag neemt.71 Met name de steeds ruimere
uitleg van deze laatste categorie van goederen gaf de politie een brede armslag
ombewijs te verzamelen. Uiteindelijk heeft het Hofhet idee datbepaalde goederen
absolute bescherming verdienen maar helemaal losgelaten. In de zaak IFarden
v. Hayden verwierp het Hofuitdrukkelijk het onderscheid tussen mere evidentiary
materials,die buiten het bereik van de overheid moesten blijven, en instrumentali-

ties orfruits ofcrime, or contraband:2 Wanneer niet respect voor eigendom maar
de eerbiediging van privacy de basis vormt van het Vierde Amendement, is het
onderscheid tussen die twee soorten goederen namelijk zinloos, aldus Raadsheer
Brennan. Paradoxaal genoeg, heeft dus juist de verlichte gedachte dat niet eigendom
maar privacy ten grondslag ligt aan het Vierde Amendement, geleid tot een
vermindering van de constitutionele bescherming van privacy. Na Warden v.
Hayden kan immers geen enkel onderdeel van het priv6-leven meer rekenen op
een absolute onschendbaarheid.
Dat sinds het loslaten van de op eigendom gebaseerde interpretatie van het Vierde
Amendement geen enkel onderdeel van hetprivd-leven absolute bescherming geniet,

impliceert niet dat elke inbreuk op de privacies of life redelijk is in de zin van het
Vierde Amendement. Er geldt immers nog altijd de warrant clause.In beginsel
gaat het Hof ervan uit dat elke search and seizure zonder een machtiging die aan
de vormvereisten van deze clausule voldoet, in strijd is met het Vierde Amendement. In de regel is een inbreuk zonder warrant enprobable cause dus onredelijk. 73
Echter, in de loop der tijd is deze eis aanzienlijk ingeperkt. Eerst heeft het Hof
in een reeks van zaken duidelijk gemaakt dat in een noodtoestand geen warrant
noodzakelijk is.74 In het algemeen gaat het om situaties waarin het verkrijgen van
een rechterlijke machtiging te lang zou duren of hopeloos onpraktisch is. Al in
1925 oordeelde het Hof bijvoorbeeld dat bij het doorzoeken van een auto in het

71

72
73

74

Zie Go-Barting Importing Co. v. United States, 282 U.S. 344 (1931); Marron v. United States, 275
U.S. 192 (1927).
Warden v. Hayden, 387 U.S. 294 (1967).
Zie onder meer Katz v United States, 389 U.S. 347,357 (1967). Welsh v. Wisconsin, 466 U.S.
740,748-749 (1984); United States v. Place, 462 U.S. 696,701 (1983); Stcagald v. United States,
451 U.S. 204, 211-212 (1981); Mincey v. Arizona, 437 U.S. 385 (1978); Terry v. Ohio, 392 U.S.
1,20 (1968)
Beck v. Ohio, 379 U.S. 89,91 (1964); Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471,479 (1963);
Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 175-176 (1949); United States v. Place, 462 U.S. 696,
701-02 (1983); Mincey v. Arizona, 437 U.S. 385, 393-94 (1978).
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algemeen geen rechterlijke machtiging hoeft te worden afgewacht.75 Daarvoor
zijn auto's te mobiel. Een ander voorbeeld is een search die voortvloeit uit een
arrestatie. Daarvoor is geen aparte rechterlijke machtiging nodig, indien de inbreuk
76
noodzakelijk is om wapens of bewijsmiddelen veilig te stellen.

Vervolgens heeft het Hofzich bereid verklaard omonderbepaalde voorwaarden
het vereiste vanprobablecause afte zwakken tot'reasonable suspicion ,.77 In Ter'y
v. Ohio achtte het Hof de laatstgenoemde maatstaf voldoende om een persoon
staande te houden en hem te controleren op het bezit van vuurwapens.78 Een
dergelijke stop andfrisk maakt weliswaar inbreuk op de privacy van betrokkene,
maar is in de ogen van het Ho f geoorloofd omdat het maar een minimale inbreuk
betreft. Bovendien was het fouilleren in tijd en wijze beperkt gebleven tot hetgeen
noodzakelijk was met het oog op de veiligheid van de agent en eventuele derden.
Tenslotte heeft het Ho fzelfs suspicionless searches toegestaan. Zo achtte het Hof

in National Treasury Employees v. Von Raab het Vierde Amendement niet
geschonden in het geval dat douanemedewerkers verplicht werden om urinemonsters af te staan voor een drugstest. 'We think the Government's need to conduct
the suspicionless searches requiredby the Customs program outweighs the privacy
interests of employees engaged directly in drug interdiction, and of those who
otherwise are required to carry firearms. ,79

Uithetbovenstaande blijktdat de bescherming vanprivacyop basis vanhet Vierde
Amendement in de loop dertijd aanzienlijk is gerelativeerd. Hetsluitstuk van deze
80

ontwikkeling volgde enkele jaren geleden in de zaak Wyoming v. Houghton.
Daarin verklaarde het Hofdat de rechtmatigheid van een search in de zin van het
Vierde Amendement moet worden bepaald aan de hand van een belangenafweging
tussen privacy en opsporing, tenzij er historische aanwijzingen zijn dat de
doorzoeking al ten tijde van aanvaarding van het Amendement onrechtmatig zou
zijn geweest op grond van de common law. Daarmee lijkt het Hof de hoofdregel
dat doorzoekingen zonderrechterlijke machtiging en redelijk vermoeden van schuld
75
76
77

78
79

80
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Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925).
Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969).
Van probable cause is sprake als 'the facts and circumstances within [the officials'] knowledge
and ofwhich they had reasonably trustworthy information [are] sufficient in themselves to warrant
a man of reasonable caution in the belief that a criminal offense had occurred and the evidence
would be found in the suspected place (Carroll v United States, 267 U.S. 132,162 (1925)); Van
een reasonable suspicion is sprake wanneerde politie op grond van het geheel van de omstandigheden een redelijk vermoeden heeft, zie Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Alabama v. White, 496
U.S. 325 (1990) en Florida v. J.L., 529 U.S. 266 (2000) (anonieme tip is onvoldoende).
Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968).
National Treasury Employees v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989).
Wyoming v. Houghton, 526 U.S. 295 (1999).

Het constitutionele recht van de Verenigde Staten

onrechtmatig zijn, te hebben losgelaten. Een afweging van belangen geeft nu de
doorslag. Een factor die daarbij een rol speelt, is onder meer of er sprake is van
opsporing in hetkader van het strafrecht ofhetbestuursrecht.8' De laatstgenoemde
doorzoekingen hoeven met minder waarborgen te worden omgeven. Daarnaast
moet worden bekeken in hoeverre het opsporingsonderzoek in de praktijk zou
worden belemmerd indien een bepaalde inbreuk niet geoorloofd zou zijn. Vanuit
het oogpunt van privacy is van belang hoe ingrijpend de doorzoeking is. Zoals
hierboven is opgemerkt, overwoog het Hofbijvoorbeeldin Wyomingv. Houghton
dathet doorzoeken van eenpakketje doorgaans niet de traumatische gevolgen met
zich brengt als een volledige fouillering van de persoon.82 Daarnaast meent het
Hof dat uit de omstandigheden van het geval volgt dat er soms sprake is van 'a
diminished expectation of privacy'. Zo bepaalde het Hof in de zaak Skinner v.
Railway Labor Executives Association dat werknemers van de spoorwegen een
verminderde privacyverwachting hebben omdat hun werk strikt gereguleerd is. 83

In Florida v. Rodriguez besliste het Hof dat de bezoekers van een vliegveld in
mindere mate mogen rekenen op eerbiediging van hun privacy.84 Ook scholieren
en veroordeelden die op borgtocht zijn vrijgelaten, hebben verminderde privacyver-

wachtingen.

85

Vanuit de wetenschap is veel kritiek gekomen op de hierboven beschreven
relativering van de bescherming van privacy.86 Hoewel het instrument van
belangenafweging op zichzelf genomen niet hoeft te resulteren in een lager
beschermingsniveau, wijst de rechtsgeschiedenis uit dat dit doorgaans wel het
resultaat is. Met name wanneer in de belangenafweging het kwantificeerbare
maatschappelijk doel vanmisdaadbestrijdingkomtte staan tegenover een waarde
die vaag en subjectie fheet te zijn, zoals privacy, wil de balans nog al eens uitslaan
ten nadele van het individu. Ook binnen de rechterlijke macht heeft een aantal
rechters door middel van dissenting opinions uitdrukkelijk afstand genomen van
81

82
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Zie onder meer Collonade Catering Corp. v. United States, 397 U.S. 72 (1970) ('As respects the
liquorindustry, and its variousbranches includingretailers, Congresshasbroad authorityto fashion
standards of reasonableness for searches and seizures'); United States v. Biswell, 406 U.S. 311
(1972) ('It is plain that inspections for compliance with the Gun Control Act, pose only limited
threats to the dealer's justifiable expectations of privacy').
Wyoming v. Houghton, 526 U.S. 295 (1999); zie ook United States v. Martinez-Fuerte, 428 U.S.
543 (1976) (aanhouden en ondervragen van passagiers op luchthaven is minimale inbreuk op privacy)
Skinner v. Railway Labor Executives Association et al., 489 U.S. 602,627 (1989) ('The expectations
ofprivacy of covered employees are diminished by reason of their participation in an industry that
is regulated pervasively to ensure safety, a goal dependent, in substantial part, on the health and
fimess ofcovered employees'); zie over de privacy van werknemers ook O'Connor v. Ortega, 480
U.S. 709 (1987) (doorzoeken persoonlijke eigendommen van een psychiater schendt redelijke
privacyverwachtingen).
Florida v. Rodriguez, 469 U.S. 1 (1984).
Vernonia School Dist. v. Acton, 515 U.S. 646 (1995); United States v. Knights, 534 U.S. 112 (2001).
Zie onder meer Note Harvard Law Review 1977.
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deze ontwikkeling. Zo zag Raadsheer Douglas in de zaak Terry v. Ohio een eerste
stap op weg naar een politiestaat, omdat de meerderheid van zijn collega's de
bevoegdheid om te beslissen over de redelijkheid van een inbreuk op privacy in
handen legde van de politie. 87
Hoewel de bovenstaande kritiek op de relativering van debescherming vanprivacy
voor een deel terecht is, moet niet worden vergeten dat deze verlaging van het
beschermingsniveau samenhangt met een tamelijk ruime uitleg van het begrip
'privacy' en de inbreuken daarop. Het Hofhad bijvoorbeeld ook kunnen oordelen
dat werknemers, scholieren en op borgtocht vrijgelaten veroordeelden in het geheel
geen redelijke privacyverwachtingen hebben en dathet fouilleren van de buitenkant
van iemands kleding geen inbreuk maakt op constitutionele rechten. Toch heeft
het Hofin alle deze gevallen besloten dat ersprake is van weliswaar verminderde,
maar niettemin legitieme privacyverwachtingen en dat constitutionele toetsing
van de redelijkheid van een inbreuk daarop noodzakelijk is. Tot dat oordeel was
het Hofwaarschijnlijk niet gekomen indien het strikt had vastgehouden aan het
traditionele hoge beschermingsniveau, getuige onder meer de restrictieve uitleg
van het Vierde Amendement in het Olmstead-tijdperk. Dit maakt duidelijk dat
er een verband bestaat tussen het niveau vanprivacybescherming en de reikwijdte
van het recht op privacy. Hoe meer zaken onder het recht op privacy vallen, des
te lager is het beschermingsniveau en, omgekeerd: hoe selectiever het recht op
privacy wordt toegepast, des te absoluter kan de bescherming daarvan zijn. Met
andere woorden, de omvang van de persoonlijke levenssfeeris omgekeerdevenredig
met het niveau van privacybescherming. 88

04

Het Vijfde Amendement

Het Vijfde Amendement bevat eenreeks van voornamelijkprocedurele beginselen
die de overheid moet respecteren bij het nemen van ingrijpende beslissingen. Zo
bevat het Amendement de plicht om schadevergoeding te betalen bij onteigening,
het strafrechtelijke beginsel ne bis in idem en de due process clausule. In deze
paragraaf gaat de aandacht uit naar de vierde volzin van het Vij fde Amendement,
te weten: '[No person] shall be compelled in any criminal case to be a witness
against himself. Dit strafprocesrechtelijke beginsel, dat inNederlandbekend staat
onder de Romeinsrechtelijke formule nemo tenetur setpsum accusare, houdt kort
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Terry v. Ohio, 392 U.S. 1,35-9 (1968) (dissent van Douglas); zie ook Skinner v. Railway Labor
Executives Association et al., 489 U.S. 602 (1989) (dissent van Marshall)
Zie ook hoofdstuk 9 § 2.3.
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gezegd in dat een verdachte niet gehouden is om aan zijn eigen veroordeling mee
te werken.
4.1

De grondslagen van het F(ide Amendement

Hetprivilege againstse(/lincrimination, zoals de Amerikanen hetbovengenoemde
beginsel plegen aan te duiden, houdt verband met de bescherming van privacy,
maar respect voor privacy is zeker niet de enige grondslag van het beginsel. Het
Hooggerechtshofheeft opgemerkt dat er een complex van waarden ten grondslag
ligt aan het privilege:' Ten eerste draagt het privilege bij aan een eerlijk proces.
In een strafproces staat altijd een sterke overheidsmacht tegenover een relatief
zwakke tegenpartij. Met name in een accusatoir rechtssysteem, zoals het
Amerikaanse, is datproblematisch. Omde verdachte toch eeneerlijke kans te geven
in zijn zaak, wordt de overheid verboden om de verdachte zodanig onder druk
te zetten dat hij zijn eigen glazen ingooit. Zodoende kan worden voorkomen dat
onschuldigen worden veroordeeld op grond van een afgedwongen bekentenis.
89

Een tweede argument voor het privilege is gelegen in de menselijke waardigheid.
Het onderliggende idee is dat het vernederend en onmenselijk is om van iemand
te vragen dat hij meewerkt aan zijn eigen ondergan&" 'Tis hard upon a man to
be obliged to incriminate himself,in de woorden van Bentham in diens achttiende
eeuwse standaardwerk over het bewijsrecht.92 Volgens het Hooggerechtshof is
zelfbeschuldiging met name hardomdat het de verdachte voorhet wrede trilemma
plaatst van een keuze tussenzelfbeschuldiging, meineed ofeen veroordeling wegens
contempt of court.o Bentham zelf vond dit argument tegen zelfbeschuldiging
overigens weinig overtuigend. Hij typeerde het als 'an old women's reason'.94

Tenslotte wordt hetprivilege in verband gebracht met de bescherming vanprivacy.
Daarbij wijst men erop dat wat zich afspeelt in geest en geweten privd is. Het
privilege zou gebaseerd zijn op hetrespect voor'aprivate inner sanctumoffeeling

93

Zie onder meer Murphy v. Waterfront Comm'n, 378 U.S. 52,55 (1964); Couch v. United States,
409 U.S. 322, 335-336; Tehan v. United States ex rel. Shott, 382 U.S. 406,416 (1966); Davis v.
United States, 328 U.S. 582,587 (1946).
Murphyv. Waterfront, 378 U.S. 52,55(1964); zie ook D. O'Brien, Privacy, Law andPublic Policy,
New York: Praeger Special Studies 1979, p. 95 e.v.
M. Berger, 'The Unprivileged Status ofthe Fifth Amendment Privilege', American Criminal Law
Review, 213 ('Personal dignity and integrity, both intimately tied to the ability to keep information
about ourselves from others, are demeaned when the state is permitted to use tactics that make the
unwilling incriminate themselves').
J. Bentham, Rationale ofJudicial Evidence, New York/Londen: Garland Publishing Inc. 1978(1748),
deel V, p. 230.
Murphy v. Waterfront, 378 U.S. 52,55 (1964).
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Bentham (1748), decl V, p. 230.
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and thought', aldus het Hof in Couch v United States:s Buitenstaanders mogen
zich zonder instemming van betrokkene geen toegang verschaffen tot deze private
enclave en kunnenbetrokkene dus niet dwingen om zijngedachten, herinneringen
96
en gevoelens te openbaren.
4.2

De ontwikkeling van het Vijfde Amendement in de rechtspraak

In de eerste zaak waarin het Hooggerechtshof zich heeft uitgesproken over het
nemo teneturbeginsel, Boyd v. United States, komt het verband met het recht op
privacy duidelijk naar voren.97 In die zaakbesliste het Hofnamelijk dathet Vijfde

Amendement verbiedt om bewijs tegen een verdachte te baseren op stukken die
behorentot diensprivacies ofhde. Dejuridische verplichtingombelastende private
stukken te openbaren stelde het Hof gelijk aan het gebruik van dwang jegens een
persoon om tegen zichzelf te getuigen. Gevolg van deze op het recht op privacy
gebaseerde interpretatie was dat debescherming vanhet Vij fde Amendement voor
een belangrijk deel ging overlappen met de bescherming van het Vierde Amendement. 'The Fourth and the Fifth Amendment run almost into each other',
98
constateerde Raadsheer Bradley dan ook in het door hem geschreven oordeel.
Op basis van deze uitspraak zou een verdachte beide Amendementen kunnen
inroepen tegen het gebruik van diens privacies als bewijs.

In de loop der tijd is de op privacy gebaseerde interpretatie van het Vijfde
Amendement steeds meer op de achtergrond geraakt. Na Boyd heeft het Hof de
waarde van het privilege vooral in verband gebracht met het recht op een eerlijk
proces. De aandacht voor het privacybelang is verdreven naar obiter dicm en
dissenting opinions.

99

Al in 1896, tien jaar na Boyd, leek de interpretatie van het Vijfde Amendement
te gaan schuiven. In de zaak Brown v. Walker verklaarde het Hof namelijk dat
het Vijfde Amendementprimair dient om getuigen te beschermen tegen strafrechtelijke vervolging:00 Om die reden besloot het Hof dat een individu geen beroep
kan doen op het Vij fde Amendement wanneer hem strafrechtelijke immuniteit is
aangeboden. Een dergelijk besluit past bij een op het recht op een eerlijk proces
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Couch v. United States, 409 U.S. 322,327 (1973).
Murphy v. Waterfront, 378 U.S. 52,55 (1964).
Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886).
Boyd v. United States, 116 U.S. 616,630 (1886)
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Zie ondermeer Schmerberv. California, 384 U.S. 757 (1966) (dissent van Douglas); Fisher v. United
States, 425 U.S. 391 (dissent van Brennan).
Brown v. Walker, 161 U.S. 519 (1896), zie ook Ullmann v. United States, 350 U.S. 422 (1956);
Kastigar v. United States, 406 U.S. 441 (1972); United States v. Wilson, 421 U.S. 309 (1975).

100

174

Het constitutionele recht van de Verenigde Staten

gebaseerde interpretatie van het Vijfde Amendement, maar doet geen recht aan
de bescherming van menselijke waardigheid en privacy. In een dissent wees
RaadsheerField erop dat het Vijfde Amendement de menselijke waardigheid ook
dient te beschermen tegengedwongen medewerking aan'infamyand disgrace'.'o'

Bovendien is een garantie van immuniteit irrelevant vanuit het oogpunt van
privacybescherming. Het recht op privacy verzet zich immers in beginsel tegen
gedwongen openbaarmaking van het privt-leven, ongeacht het gebruik dat
buitenstaanders van die informatie maken.'02 Deze bezwaren hebben niet kunnen
beletten dathet afwijzen vaneenberoep ophet Vijfde Amendementbij eenaanbod
van strafrechtelijke onschendbaarheid vaste jurisprudentie van het Hof is
103
geworden.
Een tweede relativering van de op privacy gebaseerde lezing van het Vijfde
Amendement volgde in 1911. Indezaak Wilson v. United States suggereerde het
Hofdat het Vij fde Amendement niet van toepassing is op informatie die de burger
wettelijk verplicht is om vast te leggen in verband met niet-strafrechtelijke
regelgeving: 04 Indien strafrechtelijke vervolging op basis van de geleverde
informatie niet waarschijnlijk is, de verplichting gericht is tot het publiek in het
algemeen in plaats van een specifieke groep van verdachten, en de medewerking
van betrokkene noodzakelijk is om de informatie te verkrijgen, is het privilege
niet geschonden, aldus het Hof.'05 Deze required records-doctrine is in de loop
der tijd steeds meer informatie gaan omvatten. Zo heeft het Hof op deze grond
ondermeer de verplichte belastingopgave en de verplichte registratie van iemands
identiteit na een verkeersongeval goedgekeurd: 06 Bovendien heeft het Hof
uitgemaakt dat het Vijfde Amendement zich er niet tegen verzet dat informatie
uit dergelijke requiredrecords, vervolgens voor strafrechtelijke doeleinden wordt
gebruikt.'07 Dat de verplicht verstrekte informatie in beginsel niet zal worden
gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden, maakt wellicht dat hetrecht op eeneerlijk
101

102

103
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Brown v. Walker, 161 U.S. 519 (1896) (dissent van Field).
Zie onder meer United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259,264 (1990); United States v.
Aloyzas Balsys, 524 U.S. 666,692 (1998) ('[P]rotection ofpersonal inviolability and the privacy
of a testimonial enclave would necessarily seem to include protection against the Government's
very intrusion through involuntary interrogation. If in fact these values were reliable guides to the
actual scope of protection under the Clause, they would be seen to demand a very high degree of
protection indeed: inviolability" is, after all, an uncompromising term, and we know as well from
Fourth Amendment law as from a layman's common sense that breaches of privacy are complete
at the moment of illicit intrusion, whatever use may or may not later be made of their fruits').
Zie Ullmann v. United States, 350U.S. 422 (1956); Kastigar v. United States, 406 U.S. 441 (1972);
United States v. Wilson, 421 U.S. 309 (1975)
Wilson v. United States, 221 U.S. 361 (1911).
Shapiro v. United States, 335 U.S. 1 (1948); Grosso v. United States, 390 U.S. 62 (1968).
Respectievelijk United States v. Sullivan, 274 U.S. 259(1927); California v. Byers, 402 U.S. 424
(1971).
Garner v. United States, 424 U.S. 648 (1976).
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proces niet in het geding is, maar vanuit het oogpunt van privacybescherming is
dit niet relevant. Gedwongen openbaarmaking van het priv6-leven is strijdig met
het recht op privacy, ongeacht het doeleinde waarvoor de overheid de informatie
wenst te gebruiken. 108
Een laatste ontwikkeling die de bijdrage van het Vijfde Amendement aan
privacybescherming relativeert, betreft een directe aanval op de uitBoydafkomstige
regel dathet Vij fde Amendement zich ertegen verzet datprivacies oflgehetobject
vanbewijsvergaring worden. Aanvankelijk heeft het Hofsteedsmeer zakenbuiten
deze categorie van beschermenswaardige goederen geplaatst. Zo verklaarde het
in 1966 dat een gedwongen afname vanbloedhetVijfde Amendementnietraakt.'09
Iemands stemgeluid enhandschrift konden evenmin op constitutionele bescherming
rekenen."0 Belangrijker nog dan het feit dAt het Hof deze zaken uitsluit van

bescherming, is de grond waarop het gebeurt. De reden is niet dat iemands bloed,
stemgeluid en handschrift onvoldoende priv6 zijn om een beroep op privacy te
ondersteunen, maar dat deze zaken onvoldoende 'testimonial or communicative'
zijn. " 1 Kennelijk wil het Hof niet privacy maar getuigende en communicatieve
handelingen beschermen. Zodoende bewoog het Hof zich afvan haar oordeel in
de zaak Boyd.

De doodsteek voor Boyd zou enkele jaren later volgen, toen het Hofin een reeks
van zaken duidelijk maakte dat het Vij fde Amendement zich er ook niet tegen verzet
dat de doorBoyduitdrukkelijk beschermdeprivatepapers worden opgevoerd als
bewijs. Eerst maakte het Hof duidelijk dat belastende stukken die de verdachte

bij een derde heeft ondergebracht, niet kunnen worden achtergehouden met een
beroep ophet Vijfde Amendement.'12 Vervolgens bepaalde hetHofdatde overheid
ook inzage kan vorderen van belastende stukken die de verdachte zelf onder zich
heeft.' 13 Anders dan Boyd, maakt het huidige Hof namelijk een duidelijk
onderscheid tussen de functie van het Vierde en het Vijfde Amendement. Het
Vierde Amendement beschermt de privacies of life, waaronder persoonlijke
papieren, tegen onredelijke doorzoekingen. Het Vijfde Amendement daarentegen
beschermt tegen 'compelled self-incrimination, not [the disclosure of] private
information .'14 Vanwege deze vrij strikte uitleg van de functie van het Vijfde
108

Zie hierboven, noot 99.
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Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966).
Respectievelijk United States v. Dionisio, 410 U.S. 1 (1973); Gilbert v. California, 388 U.S. 263
(1967); United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967)
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Couch v. United States, 409 U.S. 322 (1973), Bellis v. United States, 417 U.S. 85 (1974).
Fisher v. United States, 425 U.S. 391 (1976); Andresen v. Maryland, 427 U.S. 463 (1976).
United States v. Nobles,422 U.S. 225,233 n. 7 (1975); Fisher v. United States, 425 U.S. 391,401
(1976).
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Amendement, isdebijdrage van dit Amendement aan debescherming vanprivacy
tegenwoordig minimaal. Of papieren al dan niet priv6 zijn is in het kader van het
Vijfde Amendementniet van belang. De rechtspraakrichtzichtegenwoordig louter
op de vraag welke handelingen moeten worden beschouwd als se#lincrimination
en onder welke omstandigheden er sprake is van dwang.
Ten aanzien van het eerste punt heeft het Hof uitgemaakt dat de belastende aard
van het bewijsmateriaal niet doorslaggevend is. Enkel het meewerken aan de
bewijsvergaring impliceert in de ogen van het Hof namelijk geen bekentenis van
schuld. Daarom bepaalde het Hof in de zaak Fisher v. United States dat het bevel
om stukken te overleggen in het kader van een strafrechtelijke belastingzaak op
zichzelf genomen niet in strijd is met het Vijfde Amendement. t 1 5 Van een
gedwongen bekentenis is in de ogen van het Hof pas sprake indien iemand
bijvoorbeeld wordt verplicht om te verklaren dat de belastende feiten die in de
geproduceerde stukken staan, juist zijn of wanneer het op bevel overleggen van
bepaalde documenten op zichzelf belastend is omdat het enkele bestaan ofbezit
116
van die documenten reeds belastend is.
Een lange reeks van zaken heeft betrekking op de vraag wanneer er sprake is van
dwang in de zin van het Vij fde Amendement. Dwang is er in ieder geval wanneer
de verdachte een bekentenis wordt ontfutseld door lichamelijke of geestelijke
mishandeling, vernedering, bedreiging of uitputting: 17 Daarnaast heeft het Ho f

in de geruchtmakende Miranda-zaak uitgemaakt dat dwang moet worden
verondersteld wanneer een verdachte incommuntcado wordt ondervraagd en niet
op zijn rechten is gewezen.'18 Een dergelijke ondervraging dient derhalve te
beginnen met de uit Amerikaanse politiefilms bekend gewordenMiranda-warnings,
waaronder de op het Vijfde Amendement gebaseerde cautie: 'You have the right
to remain silent; anything you say can and will be used against you in a court of
law.'

Uit de rechtspraak inzake hetprivilege againstse/fincrimination moet de conclusie
worden getrokken dat het recht op privacy niet ten grondslag ligt aan het Vijfde
115
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United States v. Doe, 465 U.S. 605 (1984).
Zie onder meer Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278 (1936) (marteling); Ashcraft v. Tennessee,
322 U.S. 143 (1944) (zeer langdurige ondervraging); Malinski v. New York, 324 U.S. 401 (1945)
(lichamelijke vernedering); Leyra v. Denno, 347 U.S. 556 (1954) (psychische druk); Lynumn v
Illinois, 372 U.S. 528 (1963)(bedreigingrichting familieleden). Deze uitspraken tegen deoverheden
van staten zijn gebaseerd op de algemene due process clausule van het Veertiende Amendement,
aangezien het Hof het Vij fde Amendement pas in 1964 uitdrukkelijk heeft geincorporeerd in het
Veertiende Amendement (Malloy v Hogan, 378 U.S. 1 (1964)).
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Amendement. 'The Court has never on any ground, personal privacy included,
applied the Fifth Amendment to prevent the otherwise proper acquisition or use
ofevidence which, in the Court's view, did not involve compelledtestimonial selfincrimination of some sort.'"9 Andersom heeft het Hof meermalen het Vijfde
Amendement buiten toepassing verklaard in gevallen dat privacy mogelijk wel
in het geding was. Het recht op privacy is dus kennelijk niet bepalend voor de
toepasselijkheid van dit Amendement.120 Deze conclusie impliceert niet dat het
Vijfde Amendement geen enkele bijdrage kan leveren aan de bescherming van
privacy. Het Hof heeft meermalen erkend dat dit wel het geval is. Ill Wanneer
iemand bijvoorbeeld gedwongen wordt om bekentenissen te doen over misdaden
die begaan zijn in de priv6-sfeer, zal een beroep op het Vijfde Amendement ook
de bescherming van de priv6-sfeer ten goede komen. Echter, ook in een dergelijk
geval ligt niet het priv6-karakter van hetgeen wordt geopenbaard, maar het
gedwongen karakter van de belastende openbaring ten grondslagaan de toepasselijkheid van het Vijfde Amendement.

5

Het Veertiende en Vijfde Amendement: Dueprocess

In Wlialen v. Roe oordeelde het Federale Hooggerechtshofdat de casus die'soms'
122
worden aangeduid als privacyzaken twee verschillende belangen beschermen.
Aan de ene kant staat een groep die betrekking heeft op de openbaarmaking van
informatie over een persoon. Aan de andere kant staan zaken waarin het gaat om

keuzevrijheid in bepaalde belangrijke aangelegenheden. In de literatuur worden
deze twee aspecten van het privacybegrip wel aangeduid als respectievelijk
'informational privacy' en 'decisional privacy'.123 Beide aspecten zijn terug te
voeren op de due process bepalingen uit de Amerikaanse Constitutie, maar zijn
niettemin tamelijk duidelijk te onderscheiden in de jurisprudentie van het Hof.
Daarom zullen zij hieronder afzonderlijk worden behandeld.
5.1

Decisional privacy

Het Vijfde en het Veertiende Amendement bevatten een vrijwel gelijkluidende
clausule, te weten'No person shall be deprived oflife, liberty, orproperty, without
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Fisher v. United States, 425 U.S. 391,399 (1976).
Zie United States v. Aloyzas Balsys, 524 U.S. 666,692 (1998) ('[P]rivacy is not a reliable guide
to the Clause's scope of protection).
Zie onder meer Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 399 (1976) United States v. Doe, 465 U.S.
605 (1984).
Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977)
Zie onder meer Turkington & Allen 1999; Allen, 1996, p. 139.
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due process oflaw'. Het Vijfde Amendement is gericht aan de federale overheid.

Het Veertiende Amendement is van toepassing op de staten. Paradoxalerwijs is
juist deze procedurele waarborg de belangrijkste constitutionele garantie voor de
bescherming van niet-procedurele rechten. Het Hooggerechtshofpleegt de clausule
namelijk voor een deel substantive uit te leggen. Dat wil zeggen dat de clausule
niet alleen eist dat er bij beslissingen met betrekking tot iemands leven, vrijheid
ofeigendomeen aantal procedurele voorschriften in acht wordt genomen. Inbreuken
op bepaalde aspecten van iemands leven, vrijheid of eigendom acht het Hof
124
dusdanig ingrijpend dat in beginsel geen enkele procedure due is.
Ten aanzien vanhet onderdeel libero'betekenthetbovenstaande daterconstitutioneel gezien twee soorten van vrijheden bestaan. Er is sprake van een 'double
standard'.125 Aan de ene kant staan fundamentele of geprivilegieerde vrijheden

substantive due process van toepassing is. Aan de andere kant staan de
reguliere vrijheden. Inbreuken op de eerstgenoemde, fundamentele vrijheden
worden doorhet Hofonderworpen aan een zogenoemde'strict scrutinytest'. Deze
ingrepen zijn alleen geoorloofd voor een dwingend maatschappelijk doel op een
wijze die de vrijheid zo min mogelijk belemmert.126 Zo achthet Hofeenbeperking
van de fundamentele vrijheid van meningsuiting alleen geoorloofd indien die
beperking 'furthers a compelling state interest by the least restrictive means
available'. 127 Hoewel het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de constitutionele
bescherming van de fundamentele vrijheden niet absoluut is, komt het er in de
praktijk op neer dat het Hof vrijwel alle inbreuken op fundamentele vrijheden
ongrondwettig verklaart. Voor inbreuken op de reguliere vrijheden geldt
daarentegen een presumptie van grondwettigheid. Inbreuken op die vrijheden
worden slechts marginaal getoetst. Het volstaat dat de ingreep het algemeen belang
dient endatereenrationeel verbandbestaattussen dat doel enhet gekozen middel.
Zo besliste het Hof in de zaak Kelly v. Johnson dat de keuze voor een bepaald
kapsel moet worden onderscheiden van de fundamentele vrijheden. 128 Daarom
paste het Hof in datgevalslechtsdemere rationality testtoe. Het achtte voldoende
dat de wettelijke voorschriften metbetrekking tot de haardracht vanpolitieagenten
een'rational connection' hadden met legitieme doeleinden zoals de bescherming
waarop
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Zie ondermeer Chicago, B. & Q. R. Co. v. Chico, 166 U.S. 226 (1897) (recht op eigendom); Fiske
v. Kansas, 274 U.S. 380 (1927) (Eerste Amendement); Wolfv. Colarado, 338 U.S. 25 (1949) (Vierde
Amendement); Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 (1964) (nemo tenetur-beginsel).
Zie United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938); Gunther & Sullivan 1997, p
529-30.
Zie onder meer Sherbert v. Verner, 374 U.S. 618 (1963); Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969);
Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 ( 1965), Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
Zie onder meer Bernal v. Fainter, 467 U.S. 216 (1984); Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989);
United States v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990).
Kelly v. Johnson, 425 U.S. 238 (1976).
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van personen en zag daarin geen strijd met het Veertiende Amendement. Ten
aanzien van de inbreuken op dergelijke reguliere vrijheden treedt het Hofdoorgaans
niet in het democratische besluitvormingsproces. Men spreekt daarom wel van

'deferential scrutiny'.
Gegeven het bovengenoemde verschil in beschermingsniveau is het cruciaal om
te weten welke vrijheden fundamenteel en welke vrijheden regulier zijn. Het Hof
hanteert op dit punt een aantal criteria. Ten eerste kan het Hofnatuurlijk verwijzen
naarde tekstvande Constitutie en in het bijzonderde Bill ofRights. Daarin hebben
de grondleggers van de Verenigde Staten immers uitdrukkelijk een aantal

fundamentele vrijheden genoemd. Met name het Eerste Amendement is wat dit
betreft een rijke bron want daarin staan onder meer de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging: 29 Dat deze zogenoemde

first freedoms fundamenteel zijn staat buiten kijf. Ten aanzien van de federale
overheid kan het Hof deze vrijheden beschermen onder directe verwijzing naar
het Eerste Amendement, dat wil zeggen buiten het Vijfde Amendement om. De
fundamentele vrijheden uit de BiU ofRights zijn immers direct van toepassing op
de federale overheid. Ten aanzien van de organen van de staten verloopt de
bescherming via de due process clausule uit het Veertiende Amendement.130 De
Bill ofRights speelt hier een indirecte rol. Het Hofincorporeertonderdelen daaruit
in het Veertiende Amendement. Zo wijst het Eerste Amendement een aantal
vrijheden aan die fundamenteel genoeg zijn om ze onder het Veertiende Amende131
ment te toetsen op substantive due process.
De opsomming van fundamentele rechten en vrijheden in de Constitutie met
bijbehorende Amendementen is niet uitputtend. Een van de grondbeginselen van
het Amerikaanse staatsrecht is juist datalle rechten die de burgers niet uitdrukkelijk
hebben overgedragen aan de staat, zijn voorbehouden. Om dat te onderstrepen
heeft de grondwetgever eenNegende Amendement opgenomen datbepaalt: 'The
enumeration in the Constitution, o f certain rights, shall not be construed to deny
or disparage others retained by the people.' 132 Het feit dat bepaalde fundamentele
rechten zijn opgenomen in de grondrechtencatalogus impliceert dus niet dat overige
rechten en vrijheden geen bescherming verdienen. Dit gafhet Hofde mogelijkheid
om ook vrijheden die niet in de tekst zijn opgenomen als fundamentele vrijheid
te beschermen viasubstantivedueprocess.Bij gebrek aan tekstuele aanwijzingen
129
130
131

132
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Zie hierboven § 2.
De eerste tien Amendementen zijn volgens vaste rechtspraak niet van toepassing ten opzichte van
de staten, zie Barron v. Mayor and City Council of Baltimore, 32 U.S. 243 (1833).
Zie bijvoorbeeld Fiske v. Kansas, 274 U.S. 380 (1927).
Zieook het Tiende Amendement: 'Thepowersnotdelegated tothe United States bythe Constitution,
nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people'.
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neemt het Hof daarbij zijn toevlucht tot wat vagere grondslagen zoals het
natuurrecht, de traditie van hetrechtssysteem en de'penumbra's' van grondrechten.
Zo vernietigde het Ho f rond 1900 een reeks van sociaal-economische ingrepen
in de vrije markt op grond van de in het natuurrecht verankerde eigendomsbescherming en contractsvrijheid.'33 Het recht op het gebruik van voorbehoedsmiddelen
vond het Hof in de halfschaduw van een aantal Amendementen.134 Het recht op
passieve euthanasie kon worden afgeleid uit een eeuwenlange rechtsbescherming
vanhet lichaamtegen ongewenste ingrepen:35 Al deze fundamentele rechtenheeft

het Hofop basis van het Vij fde ofhet Veertiende Amendement onderworpen aan

strict scrutiny.

Een aantal van

de fundamentele rechten en vrijheden die constitutionele
hebben
bescherming
gekregen ondanks het ontbreken van tekstuele aanwijzingen,

heefthet Hofgedurende eenbepaaldeperiode aangeduid als aspecten vanhet recht
op privacy. Zoals uit het onderstaande overzicht zal blijken, betreft het gebruik
van de term 'privacy' met name vrijheden binnen de woning en het gezin, zoals

de vrijheid in de keuze van een huwelijkspartner en de vrijheid om al dan niet een
te krijgen. Na verloop van tijd is de aanduiding van deze vrijheden als
onderdelen van het recht op privacy weer uit het vocabulaire van het Hof
verdwenen.

kind

De eerste zaak waarin het recht op privacy als zodanig ter sprake is gekomen, is
Poe v. Ullman \lit 1961:36 Die zaak betrof de Act Concerning (MIenses against
Decency, Morality and Humanity van de staat Connecticut. Deze wet verbood
onder meer het gebruik en de verschaffing van voorbehoedsmiddelen. De wet

stamde uit 1879 maar was in de daaropvolgende eeuw niet meer dan twee keer
toegepast. Niettemin voelde dokter Buxton zich door de wet belemmerd om zijn
patienten voor te lichten over geboortebeperking. Daarop stapte een van zijn
patienten, die tot drie maal toe een ernstig misvormd kind ter wereld had gebracht,
naar de rechter. Zij verzocht de rechter om de wet ongrondwettig te verklaren.
De meerderheid van de raadsheren van het Federale Hooggerechtshof, bij wie de
zaak uiteindelijk belandde, weigerde een oordeel te geven. Zij achtten het dermate
onwaarschijnlijk dat iemand op basis van de gewraakte wet zou worden veroorZieondermeer Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905); zie vooreen overzichtGunther& Sullivan
1997, hoofdstuk 8.1.
134 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); zie hieronder uitgebreider.
135 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U. S. 261 (1990); Overigens weigerde het Hof
dit recht te baseren op een constitutioneel recht op privacy: 'Although many state courts have held
that a right to refuse treatment is encompassed by a generalized constitutional right of privacy,
we have never so held. We believe this issue is more properly analyzed in terms of a Fourteenth
Amendment liberty interest' (p. 279, noot 7).
136 Poe v. Ullman, 367 U.S. 497 (1961).
133
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deeld, dat constitutionele toetsing in hun ogen overbodig was. Raadsheer Harlan
kon zich niet vinden in die beslissing. Hij vond het wel degelijk van belang om
de wet te toetsen aan de Constitutie. Sterker nog, omdat volgens Harlan in deze
zaak een fundamentele vrijheid in het geding was, zou zijns inziens een strikte
toets op zijn plaats zijn. Om het belang van de vrijheden die de wetgeving van
Connecticut inperkte, aan te geven gebruikte Harlan de term 'privacy', en in het
bijzonder 'marital privacy'.137 Harlan betoogde dat er een constitutioneel recht
op privacy van het gezinsleven viel afte leiden uit verschillende Amendementen,
waaronderhetDerde en Vierde Amendement. De laatstgenoemde Amendementen
beschermen strikt genomen alleen het huiselijke leven tegen binnentredende
overheidsdienaren, maar volgens Harlan ligt aan die bescherming een recht op
privacy ten grondslag dat ook kan worden ingeroepen tegen wetgeving die de
intimiteiten van het gezinsleven reguleert, zoals de wet uit Connecticut. Daarom
achtte Harlan deze wet in strijd met het Veertiende Amendement.

VierjaarnaPoe v. UUman nam de meerderheid van het Hofde ideeen van Harlan
over in de baanbrekende zaak GriswoW v. Connecticut.138 In de tussenliggende
jaren was de wet namelijk toegepast tegen twee medische instanties die voorbehoedsmiddelen voorschreven. Hen was elkeenboete opgelegd vanhonderd dollar.
Dat gebruik van de wet gaf het Hof voldoende aanleiding om zich te buigen over
de grondwettigheid ervan.139 Namens demeerderheid vanhetHofschreefRaadsheer
Douglas een uitspraak die in grote lijnen overeenkomt met het oordeelvan Harlan
inPoev. UNman. Douglas constateerde datde Amerikaanse Grondwet weliswaar
niet expliciet een recht op privacy erkent, maar dat nietternin het bestaan van een
dergelijkrechtuitde Grondwetkan worden afgeleid. De constitutionelebepalingen
hebben buiten hun strikte domein namelijk een 'penumbra' die noodzakelijk is
voor de bloei en groei van de in de bepalingen vervatte rechten. In deze halfschaduw
van diverse grondwettelijke bepalingen vond Douglas een recht op privacy dat
de'sacredprecincts ofmarital bedrooms' beschermttegen overheidsbemoeienis.
De wet van Connecticut werd derhalve vernietigd.
-Na Griswold heeft het Hof nog verscheidene uitspraken gedaan over het
constitutionele recht op privacy. Vrijwel alle zaken hadden betrekking op het

huiselijke leven of het gezinsleven. In Stanley v. Georgia bepaalde het Hof
bijvoorbeeld dat de burger het recht heeft om binnenshuis porno te kijken en te
137 Poe v. Ullman, 367 U.S. 497,536 (1961) (dissent van Harlan).
138 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).
139
Hoewel de veroordeling van Griswold enzijn collega wegens het verschallen van voorbehoedsmiddelen de aanleiding vormde voor de zaak, staat in deze casus het gebruik van voorbehoedsmiddelen
ter discussie. Griswold komt in deze zaak namelijk op voor zijn patienten. Het Hof verklaart hem
ontvankelijk als derde pattij (zie 381 U.S. 479,481)
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lezen. 140 Hoewel Raadsheer Marshall dit oordeel voornamelijk baseerde op het
Eerste Amendement, speelde debescherming vanprivacyonmiskenbaareenrol. 141

Eenbelangrijke overweging inhet oordeel was namelijk dat Stanleyde obsceniteiten in de privacy van zijn woning had bekeken. Het belang van die overweging
kwam enkele jaren later naar voren, toen het Hofin de zaak Paris Adult Theatre
I v. Slaton verklaarde dat 'nothing in het Court's decisions intimates that there
is any "fundamental" privacy right to watch obscence movies in places ofpublic
accomodation'.142 In de openbare ruimte krijgt het fundamentele recht om ideeen
en informatie te ontvangen, waarover het Hof in Stanley sprak, geen erkenning.
Een ander mooi voorbeeld is de zaak Public Utilities Com. v. Pollak. Daarin
onderscheiddehet Hofde vrijheid ombinnenshuis uitsluitend gewenste informatie
te ontvangen van hetbloot worden gesteld aan radio-uitzendingen in het openbaar
vervoer. De laatstgenoemde uitzendingen vormen geen inbreuk op privacy. 143
De eerbiediging van 'a private realm of family life which the state may not enter'
ligtduidelijkten grondslag aan een reeks van zakendiebetrekkinghadden op onder
meer partnerkeuzes, opvoeding, voortplanting en seks. 144 In Loving v. Virginia
verklaarde het Hofeen wettelijk verbod op interraciale huwelijken ongrondwettig. 145
Het Hofbaseerde dat oordeel voornamelijk op deEqualProtection Clause uit het
Veertiende Amendement, maar verklaarde ook dat de vrijheid om te trouwen in
het algemeen een fundamenteel recht is. In een latere uitspraak heeft het Hof dit
recht, en het spiegelbeeldige recht omte scheiden, uitdrukkelijk in verbandgebracht
met het recht op privacy. 'The right to marry is part of the fundamental "right of
prlvacy".implicit iII the Due Process Clause. ,146

In Eisenstadt v. Baird herformuleerde het Hof het oordeel uit Griswold over
voortplanting intermen vaneenindividueel rechtopprivacy. 'Ifthe rightofprivacy
means anything it is the right of the individual, married or single, to be free from
unwarranted governmental intrusion into matters so fundamentally affecting a
person as the decision whether or not to bear or beget a child.'147 Op basis van

140
141

142
143

144
145
146
147

Stanley v Georgia, 394 U.S. 557 (1969).
Idem, p. 564 (This right to receive information and ideas, regardless of their social worth is
fundamental to our free society. Moreover, in the context of this case - a prosecution for mere
possession of printed or filmed matter in the privacy of a person's own home - that right takes on
an added dimension. Foralso fundamentalis therighttobe free, exceptin verylimited circumstances,
from unwanted governmental intrusions into one's privacy').
Paris Adult Theatre I v. Slaton, 413 U.S. 49 (1973).
Public Utilities Com. v. Pollak, 343 U.S. 451 (1952).
Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944).
Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967).
Zablocki v. Redhail, 434 U.S. 374 (1978); Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371 (1971).
Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972); zie ook Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942)
(verplichte sterilisatie is in strijd met de fundamentele vrijheid om zich voort te planten).
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deze definitie van het recht op privacy kwam het Hof in 1973 tot zijn meest
controversiele uitspraak, waarinhet een Texaans verbod op abortus ongrondwettig
verklaarde. In Roe v. Wade bracht het Ho fde beslissing om al dan niet te aborteren
onder bij het recht op privacy.148 Het Hofhaastte zich wel om duidelijk te maken
dat de bescherming van dat fundamentele recht niet absoluut kon zijn en
introduceerde een trimestersysteem om te bepalen welke overheidsbemoeienis
in welke stadium van de zwangerschap is geoorloofd. Dat trimestersysteem is door
latere uitspraken onderuit gehaald, maar aan het uitgangspunt dat een moeder in
149
beginsel moet kunnen beslissen over haar voortplanting is nog niet getornd.
Tenslotte kan het recht op privacy zich ook uitstrekken over de opvoeding van
kinderen. Al lang voordat het Hof het recht op privacy als zodanig had erkend,
had het Hof bepaald dat de keuze van ouders om hun kind een bepaald soort
opvoeding en opleiding te geven een constitutioneel beschermd recht is. 50 Inlatere
zaken heeft het Hof deze oordelen in verband gebracht met de bescherming van
de privacy van het gezinsleven, zij het dat het Hof erkent dat op het punt van de
scholing van kinderen enig overheidstoezicht legitiem is:51
1

Het Federale Hooggerechtshof legt het recht op privacy van het gezinsleven in
het algemeen vrij conservatief uit. Zo leek het er aanvankelijk op dat dit aspect
vanhet recht op privacy alleenkon worden ingeroepen doorgetrouwde heteroseksuele koppels. Hetbovengenoemde oordeel van Harlan spreektbijvoorbeeld slechts
van'marital privacy' en sluitbuitenechtelijke relaties enhomoseksuele verhoudingenuitdrukkelijk uit vanbescherming.152 Ook debeslissing in GriswoW is duidelijk
toegesneden op het traditionele gezin: 53 In latere uitspraken heeft het Hof wel
duidelijk gemaakt dat de keuze om al dan niet een kind te baren niet is voorbehouden aan getrouwde vrouwen,154 endatbepaalde voorzieningen niet mogen worden
onthouden aan 'hippies' louter omdat zij ongetrouwd samenwonen. 155 In Moore
v. East Clevelandverwierp hetHofexpliciet de stelling dathet rechtop gezinsleven
148
149
150

151
152

153
154
155
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Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
Zie Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
Zie Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923) (verbod op lessen in buitenlandse taal aan jonge
kinderen is in strijd metConstitutie); Pierce v. Societyof Sisters, 268 U.S. 510 (1925)(verplichting
om publicke scholen te bezoeken is in strijd met de Constitutie)
Zie Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 152-53; Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944); Runyon
v. McCrary, 427 U.S. 160 (1976).
Poe v. Ullman, 367 U.S. 497,546 (-[L]aws forbidding adultery, fornication and homosexual practices
[...], confining sexuality to lawful marriage, form a pattern so deeply pressed into the substance
of our social life that any Constitutional doctrine in this area must build upon that basis').
De uitspraak spreekt louter over 'marriage', 'the marriage relationship' en 'marital bedrooms'
(Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479,485-6 (1965)).
De bovengenoemde uitspraken over het recht om al dan niet een kind te krijgen zijn niet beperkt
tot het huwelijk.
United States Dep't of Agriculture v Moreno, 413 U.S. 528 (1973).
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louter betrekking zou hebben op de zogenaamde 'nuclear family,
en inRobert
v. UnitedStates Jaycees suggereerde het Hofzelfs het bestaan van een fundamenteel recht op intieme verhoudingen.157 Toch is het Hof nooit echt progressief
geweestop dit terrein. Nog in 1986 weigerde een meerderheid van de Raadsheren

een veroordeling van twee mannen wegens homoseksuele handelingen terug te
draaien, omdat een recht op sodomie geen basis had in de traditie van het
Amerikaanse rechtssysteem:58 Erkenning van het homohuwelijk door dit Hoflijkt

nog mulenver weg.
De keuze van het Hof om de hierboven besproken belangen en vrijheden aan te
duiden als een onderdeel van het recht op privacy is in de wetenschappelijke
literatuur zwaar bekritiseerd. De critici beschuldigen het Hofvan een verwarring
van het privacybegrip met het begrip van vrijheid of autonomie. Henkin,
bijvoorbeeld, stelt dathet woordgebruik van het Hofmisleidend is. 159 Tribe spreekt
van een 'misnomer: 160 Gross kwalificeerthet als een'jeu de mot':6100k Etzioni,
Nussbaum, Gavison, Benn en vele anderen zijn van mening dat in wezen niet
privacy maar autonomie in het geding is in de genoemde zaken.162 In reactie op
de kritiek heeft het Hofvanafbegin jaren negentig de privacyterminologie achter
zich gelaten en stelt bijvoorbeeld in de Casey-zaak uitdrukkelijk dat bij de
constitutionele vragen inzake abortus liberty het leidende begrip is. 163

De kritiek van de genoemde auteurs op het woordgebruik van het Hof is mijns
inziens misplaatst. De critici veronderstellen dat het recht op privacy enkel zou
beschermen tegen de verwerving en verwerking van informatie en presenteren
andersoortige inbreuken als beperkingen van vrijheid of autonomie in plaats van
privacy. Aldoende zien zij ten eerste over het hoofd dat autonomie en vrijheid ook
in het gedrang kunnen komen door de verwerving en verwerking van informatie.

156

Moore v. East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977).
Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984); In deze zaak onderscheidt het Hofhetrecht
op het aangaan en onderhouden van intieme verhoudingen binnen cen zone ofprivacy vandevrijheid
van vereniging voor publieke doeleinden in de zin van het Eerste Amendement. Omdat de United
States Jaycees geen 'intimate association' waren, was de aangevochten wettelijke verplichting om
vrouwen als lid toe te laten grondwettig.
158 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986)
159 L. Henkin, 'Privacy and Autonomy', Columbia Law Review 1974, p. 1410-1433.
160 Tribe 1988, p. 1352.
161
H. Gross, 'Privacyand Autonomy',in: J.R. Pennock & J.W. Chapman (red.), Nomos XIII: Privacy,
New York: Atherton Press 1971, p. 181.
162 A. Etzioni, The Limits of Privacy,New York: Basic Books 1999; R. Gavison, 'Privacy and the
Limits of Law', Yale Law Journal 1980, p. 428, S.1. Benn, A Theory of Freedom, Cambridge:
Cambridge University Press 1988,p. 292-3; R. Wacks, 'The PovertyofPrivacy', 77:e Law Quarterly
Review 1980, p. 78-81; M.C. Nussbaum, 'ls Privacy Bad for Women?'. Boston Review,
<http://bostonreview.mit.edu/>, april/mei 2000.
157

163

Planned Parenthood

v.

Casey, 505 U.S. 833 (1992).
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Toezicht en controle heeft immers een belangrijk beperkend effect op de vrije
ontwikkeling van persoonlijke autonomie.'64 Het verschil tussen informationele
en 'decisionele' privacy is dus niet zo scherp als de critici het presenteren.
Belangrijker is echter dat een algemeen beroep op vrijheid of autonomie zonder
meer niet precies genoeg is in de context van decisionele privacy. Het Hof wilde
in de genoemde zaken namelijk duidelijk maken dat de beslissingen inzake de
liefde, de voortplanting en opvoeding speciale bescherming behoeven. Het zijn
bepaalde fundamentele aspecten vaniemands levendie meerbescherming verdienen
dan andere keuzes en vrijheden (en mede daarom ook bescherming krijgen tegen
informationele inbreuken). Om die geprivilegieerde positie van deze vrijheden
165
De fundamentele
te onderstrepen verwees het Hof naar het recht op privacy.
keuzes binnen het gezinsleven verdienen een voorkeursbehandeling omdatzij horen
tot het door het recht op privacy beschermde priv6-leven. Dat belangrijke aspect
van de redenering van het Hof gaat verloren indien privacy wordt vervangen door
een leeg vrijheidsbegrip. Het is dan ook geenszins toe te juichen dat het Amerikaan-

se Hooggerechtshof is gezwicht voor de misplaatste kritiek van een paar
wetenschappers. De negatieve gevolgen daarvan lijken zich reeds af te tekenen
in de jurisprudentie. Sinds de vervanging van het privacyvocabulaire door een
analyse in termen van vrijheid zonder meer, onderwerpt het Hof inbreuken op het
privd-levenniet meeraanstrict scrutiny maaraan eenmarginalere'undue burden
test' 166

5.2

Informational privacy

Zoals in de inleiding op deze paragraaf is aangegeven, onderscheidde het Hof in
de zaak Wlialen v. Roe eentweede aspect vanprivacynaast de hiervoorbesproken
keuzevrijheid in de priv6-sfeer.'67 Dit tweede aspect had betrekking op hetbelang
vanhet individu om de verspreiding van informatie overzijnpersoon tegente gaan.
Dit belang wordt natuurlijk voor een deel beschermd door de in de bovenstaande
paragrafen behandelde regels uit het Eerste, Vierde en Vijfde Amendement. De
vraag is echter of in de uitspraak van het Hof in Whalen v. Roe een aanzet kan
worden gelezen tot erkenning van een algemeen constitutioneel recht op
informationele zelfbeschikking opbasis van het Veertiende Amendement. Hierover
verschillen de meningen. Het Hooggerechtshofheeft na Whalen v. Roenooitmeer
uitspraken gedaan over dit aspect van constitutionele privacybescherming en de
lagere rechtspraak is verdeeld over de interpretatie ervan.

166

Zie hoofdstuk 9 § 1.2.
Zie bijvoorbeeld Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) ('Only personal rights that are "fundamental"
are included in the guarantee of personal privacy').
Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
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Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977).

164
165

186

Het constitutionele recht van de Verenigde Staten

In H/halen v. Roe ginghetomeenwetvan de staatNewYork die dokters verplichtte
om telkens wanneer zij bepaalde gevaarlijke geneesmiddelen voorschreven, dat
te melden aan hetministerie van volksgezondheid op een speciaal daarvoorbestemd
formulier. Het ministerie zou deze formulieren vervolgens in elektronische vorm
opslaan in een geautomatiseerd systeem. Een aantal patienten vond dat deze
wettelijk verplichte registratie inbreuk maakte op hun zone ofprivacy. Daarover
deden zij hunbeklag bij de rechteren uiteindelijkbij het Federale Hooggerechtshof.
In de uitspraak van de laatstgenoemde rechterlijke instantie onderscheidt het Hof,
zoals gezegd, twee aspecten van het recht op privacy. Voorzover de klachten van
de patienten zijn gebaseerd op keuzevrijheid binnen de priv6-sfeer, wijst het Hof
de vordering direct af. Als de keuze om bepaalde geneesmiddelen te gebruiken
al een onderdeel uitmaakt van de constitutioneel beschermde priv6-sfeer, wordt
die vrijheid niet ofnauwelijks belemmerd door de gewraakte wet, aldus het Hof.
De wet verbiedt namelijk niet om de geneesmiddelen te gebruiken. Het feit dat
de registratieverplichting een enkeling ervankan weerhouden om de geneesmiddelen te gebruiken, acht het Hofgeen voldoende belemmering om van een schending
van het Veertiende Amendement te spreken. Het merkt fijntjes op dat de wet niet
heeft verhinderd dat maandelijks honderdduizend recepten worden uitgeschreven.

Hetberoep op informationeleprivacybespreekthetHofafzonderlijk in een obiter
dicmm. Raadsheer Stevens uit namens de meerderheid zijn bezorgdheid over de
dreiging ten aanzien vanprivacy die uitgaat van geautomatiseerde gegevensverwerking. Stevens stelt dat de bevoegdheid van de overheid om gegevens te verzamelen
gepaard gaat met de verplichting om ongeoorloofde verstrekkingen te voorkomen,
maarmerktmetduidelijke terughoudendheid op dat deze verplichting inbepaalde
gevallen 'arguably' voortvloeit uit de Constitutie. In de gewraakte wet uit New
York waren voldoende maatregelen genomen om ongeoorloofde verstrekkingen
te voorkomen. De computerbestanden waren namelijk beveiligdtegen ongeautoriseerde toegang en verspreiding van de daarin vervatte informatie was wettelijk
verboden. Derhalve concludeert het Hof dat de wet getuigde van een 'proper
concern with the individual's interest in privacy'. Aan de vraag of de Constitutie
bescherming biedt tegen ongeoorloofde verstrekkingen komt het niet toe.
De uitspraak van het Ho fin de zaak Whalen v. Roe laat veel vragen onbeantwoord,
getuige onder meer de botsende concurring opinions in die zaak:68 Zo lijkt de
aandacht van het Hoflouteruit te gaan naar de verdere verspreiding van gegevens
168

Raadsheer Brennan was van mening dat de uitspraak impliceerde dat een wijde verspreiding van
medische gegevens inbreuk maakt op het constitutionele recht op privacy en dat een dergelijke
inbreuk aanstrictscrutinymoetwordenonderworpen Raadsheer Stewart verwerpt die interpretatie
van het meerderheidsoordeel en betoogtdat de precedenten uitwijzen dat het Hofnooit een algemeen
recht op privacy heeft erkend (429 U.S. 589,606-8).
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die de overheid reeds in bezit heeft. Het was de vraag ofhet recht op informationele
privacy ook kon worden ingeroepen tegen de vergaring van gegevens door de
overheid. Het Federale Hooggerechtshofheeftdaarovernooit eenuitspraakgedaan,
maar de meerderheid van de lagere federale rechters beantwoordt de vraag
bevestigend. Op een enkele uitzondering na, gaan zij ervan uit dat het recht op

informationele privacy ook van toepassing is op het verzamelen van gegevens door
169
de overheid.

Een tweede onduidelijkheid in Whalen v. Roe betreft het verband tussen
informationele privacy en de constitutionele zones ofprivacy. Het Hofgeeft geen
antwoord op de vraag ofhet recht op informationele privacy alleen van toepassing
is indien de informatie betrekking heeft op bepaalde sferen ofonderdelen van het
persoonlijke leven. Een dergelijke eis komt wel naar voren uit een oordeel dat het
Federale Hooggerechtshof een jaar voor Whalen v. Roe wees. In die zaak, Paul
v. Davis, benadrukte het Hof namelijk dat het recht op privacy alleen priv6-zaken
170
beschermt zoals het huwelijk, voortplanting, familierelaties en opvoeding.
Daarom wees het Hof een beroep op het recht op privacy af van een persoon die
doorde politie ten onrechte was zwart gemaakt als een winkeldief. Die mededeling
schond weliswaar de goede naam van betrokkene, maar de mededeling had geen
betrekking op constitutioneel beschermde zones of privacy. Daarom was het
grondrecht op privacy niet in het geding, aldus het Hof. In overeenstemming met
die interpretatie heeft een aantal lagere rechters een beroep op informationele
privacy afgewezen in het geval dat gegevens geen betrekking hadden op het privtleven. Een treffend voorbeeld is de zaak Walls v. City ofPetersburg.'1 In die zaak
klaagde een voormalig ambtenaar dat zij was ontslagen omdat zij had geweigerd
een vragenlijst inte vullen waarin ondermeerde vraagvoorkwam:'Have you ever
had sexual relations with a person ofthe same sex?' Op basis van de hierboven
besproken zaakBowers v. Hardwick, waarin het Hooggerechtshofhomoseksualiteit
buiten de priv6-sfeer hield, meende de rechtbank te kunnen concluderen dat deze
vraag het constitutioneel beschermde priv6-leven niet raakte. Derhalve wees de
rechtbank het beroep op informationele privacy af.
Een ander geluid heeft het Hof laten horen in de zaak US. Department ofJustice
v. Reporters CommitteeforFreedom ofpress.172 Daarin verklaarde het Hofnamelijk
juist dat 'the fact that an event is not wholly "private" does not mean that an
individual has no interest in limiting disclosure or dissemination of the
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information:'73 Bovendien merkte het Hof in die uitspraak op dat de betekenis
van het begrip 'privacy' zowel in het alledaagse taalgebruik als in de common law
in verband wordt gebrachtmet'the individual's control ofinformation concerning
his or her person'. Een dergelijke omschrijving van de betekenis van het recht op
privacy komt dicht in de buurt bij een recht op informationele zelfbeschikking,
zoals bekend uit de Duitse constitutionele rechtspraak. 174 Echter, de zaak waarin
het Hofdeze definitie van privacy gaf, had geen betrekking op het Amerikaanse
constitutionele recht. Het ging in casu om een interpretatie van de privacyclausule

uit de Freedom of Information Act.us Dathet Hof bereid is om privacy breed te
interpreteren wanneer het wordt ingeroepen tegen de openbaarmaking van
overheidsinformatie, impliceert geenszins dat het Hofookdemocratisch gelegitimeerde overheidshandelingen zal verbieden telkens wanneer de informationele
zelfbeschikking van het individu in het geding is. Het Hofbenadrukt zelfook dat
deze uitspraak geen gevolgen heeft voor de interpretatie van het recht op privacy
in het kader van de Constitutie.176 Het recht op informationele zelfbeschikking
heeft dus nog geen ingang gevonden in het Amerikaanse constitutionele recht.
De bovenstaande conclusie over de afwezigheid van een algemeen constitutioneel
recht op informationele zelfbeschikking wordt ook ondersteund doorde rechtspraak
inzake het Vierde Amendement die hierboven in paragraaf drie aan de orde is
gekomen. In verscheidende zaken heeft het Hofnamelijk aangegeven dat de burger
ook in het kader van het Vierde Amendement geen beroep op privacy toekomt
metbetrekkingtot informatie die zichbij derdenbevindt. Zo heeft de burgervolgens
het Hof geen redelijke privacyverwachtigen ten aanzien van informatie die een
bank over hem heeft verzameld:77 De verkeersgegevens met betrekking tot
telefoongebruik die de telefoonmaatschappijen verwerken, vallen eveneens buiten
de toepassing van het Vierde Amendement.178 De stelling van een aantal
commentatoren dat het Amerikaanse constitutionele recht een algemeen recht op
informationele zelfbeschikking zou erkennen,179 is dus onhoudbaar.
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6

De all}akening van de priv6-sfeer

De precieze afbakening van de constitutioneel beschermde priv6-sfeer is altijd
buitengewoon controversieel geweest.180 Met de begrenzing van het privt-leven,
bepaalt de rechter immers welke onderdelen vanhet leven extra beschermenswaardig zijn. Een dergelijke begrenzing is per definitie selectief. De rechter selecteert
bepaalde onderdelen van het leven voor een voorkeursbehandeling en sluit andere
aspecten daarvan uit. Velen hebben terecht gewezen op het gevaar dat schuilt in
deze selectie.181 Het kan ernamelijk toe leidendat de staat een bepaald mensbeeld
opdringt aan de burger, hetgeen op gespannen voet staat met de uitgangspunten
van een liberale samenleving. Zo spreken vele liberalen met afschuw over het
oordeel van het Federale Hooggerechtshofin de zaakBowers v. Hardwickwaarin
het Hof een wettelijk verbod op sodomie in stand liet.182 Door homoseksuele
handelingen buiten het beschermenswaardige priv6-leven te plaatsen, dwingt het
Hof de burger impliciet om diens persoonlijke leven in te richten volgens de
traditionele, op heteroseksuele relaties gebaseerde normen. De erkenning dat een
bepaald onderdeel van het leven wel behoort tot het beschermenswaardige priv6levenis evenmin neutraal. De tegenstanders van abortus wijzen er terecht op dat
het Hofspresentatie van abortus als eenprivt-beslissing de waardenbalans voorijkt
in het nadeel van de foetus. De wijze van begrenzing van het priv6-leven is dus
doorslaggevend in tal van fundamentele normatieve vraagstukken en is daarom
het spilpunt van talloze politieke, juridische en morele discussies.
De begrenzing van het privt-leven is extra controversieel indien het geschiedt door
een federale constitutionele rechter, zoals het Hooggerechtshofvan de Verenigde
Staten. In dat geval moet namelijk een rechter zijn oordeel geven over de
rechtmatigheid van besluiten van de democratische wetgever. Dat staat op
gespannen voet met de fundamentele beginselen van de rechtsstaat, zoals de

scheiding van machten en democratie. In een federaal stelsel, zoals de Verenigde
Staten kent, komt daar nog bij dat staten in het algemeen wantrouwig staan ten
opzichte van bemoeienis van het federale niveau, zeker wanneer de bemoeienis
de bescherming van hun eigen burgers betreft. Deze twee factoren, te weten
scheiding van machten en federalisme, maken dat de speelruimte van het Federale
Hooggerechtshof bij de bescherming van grondrechten klein is. De soms wat
restrictieve uitleg doorhet Hofvan begrippen zoals 'privacy' hangt voor een deel
samen met deze wankele positie van het Hof.
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Gezien het belang van de grenzen van de priv6-sfeer, is het interessant om na te
gaan op welke wijze het Federale Hooggerechtshoftot een afbakening is gekomen.
Uit de jurisprudentie komt een viertal criteria naar voren, te weten de tekst van
de Constitutie, het natuurrecht, de traditie en de redelijke verwachtingen van
betrokkenen.
6.1

De tekst van de Constitutie

Het meest voor de hand liggende aangrijpingspunt vooreenrechter om de reikwijdte
van een grondrecht te bepalen is natuurlijk de tekst van de Constitutie. Zo maakt
de tekst van artikel 8 EVRM duidelijk dat de woning, de correspondentie en het
gezinsleven onder de bescherming van het recht op privacy vallen. 183 Deze
elementen van het privd-leven zijn dan ook duidelijk terug te vinden in de
rechtspraak van het EHRM.184 De tekst van de Amerikaanse Constitutie biedt de
rechter minder houvast, aangezien daarin iedere verwijzing naar een recht op
privacy ontbreekt. Een inhoudelijke bepaling van de reikwijdte daarvan, zoals in
de privacybepaling van het EVRM, is geheel afwezig. Daarom heeft het Hof de

omgekeerde wegbewandeld. Hetheefthetbestaanvaneenrechtopprivacy afgeleid

uit de diverse rechten en plichten die de Federale Constitutie wel uitdrukkelijk
noemt. Zodoende werd de tekst van de diverse Amendementen richtinggevend
voor de invulling van het recht op privacy. Met name de tekst van het Vierde
Amendement, dat spreekt over'searches and seizures ofpersons, houses, papers,
and effects' is indit verband relevant. Zoals hierboven ter sprake kwam, heeft het
Hof lange tijd bepaalde inbreuken op de privacy van onder meer de woning en
het telefoongesprek getolereerd omdat niet kon worden gezegd dat er sprake was
van een search or seizure in de zin van het Vierde Amendement.185 Tegelijkertijd
heeft de vermelding van €Oects in het Vierde Amendement ertoe geleid dat in de
Verenigde Staten het doorzoeken van iemands bezittingen zonder meer wordt
beschouwd als een inbreuk op privacy, zij het dat aan bezittingen verminderde
privacyverwachtingen kleven.
6.2

Het natuurrecht

Het natuurrecht bood de constitutionele rechter een tweede handvat voor de
afbakening van de privd-sfeer. Zoals vaak is beschreven, is het Amerikaanse
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constitutionele recht sterkbeYnvloeddoorhetnatuurrechtelijke denken van onder
meer John Locke.186 Deze Engelse filosoofbetoogde dat de mens van nature een
aantal onvervreemdbare rechten toekomt en dat de staat is ingesteld om die rechten
te beschermen.187 Dat idee is duidelijk terug te vinden in de Amerikaanse
constitutionele geschiedenis. De beroemde openingszin van de onafhankelijkheidsverklaring had bijvoorbeeld een citaat van Locke kunnen zijn:
WE hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that
theyare endowedbytheirCreator with certain unalienableRights, that among
these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness - That to secure these
Rights, Governments are instituted among Men.

Het liberale natuurrecht van Locke klinkt tevens door in de preambule en tekst
van de Constitutie en werd geacht ten grondslag te liggen aan de Bill ofRights.
Voor de bepaling van de omvang van de priv6-sfeer is van belang dat het
natuurrecht in zijn Amerikaanse hoogtijdagen werd geassocieerd met bepaalde,
aan de vrije markt gerelateerde waarden:88 Locke zelfhad in zijn theorie ook een
speciale plaats ingeruimd voor het recht op eigendom: 89 In overeenstemming
hiermee brachten de negentiende eeuwse juristen het natuurrecht voornamelijk
in verband met de bescherming van de private sector. Derhalve stonden de absolute
eigendomsrechtenen de contractsvrijheid hoog inaanzien. Deze watkapitalistische
invulling van het natuurrecht heeft ook zijn weerslag gehad op de interpretatie
van het recht op privacy. Zoals hierboven is aangegeven, bracht het Ho f in zijn
eerste uitspraak over het Vierde en Vijfde Amendement het recht op privacy
uitdrukkelijk in verband met onschendbare eigendomsrechten zoals die in de
common law besloten lagen. Deze interpretatie is tot 1967 richtinggevend gebleven
in dejurisprudentie. Daarnaast is de op eigendom en contractsvrijheid gebaseerde
lezing van het natuurrecht terug te vinden in het gebruik van de De Process
clausule. Rond 1900 gebruikte het Hof deze clausule om vrijwel iedere ingreep
van de wetgever in de vrije markt tegen te houden, met als dieptepunt deLochnerzaak waarin het Hofeen wettelijk verbod om meer dan 60 uur per week te werken
vernietigde onder verwijzing naar de contractsvrijheid. "o Dit gebeurde weliswaar
niet onder de noemer van privacybescherming, maar het feit dat het Hof in die
186
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periode voornamelijk hetbedrijfsleven inbescherming nam op basis vansubsmntive
dueprocess hangt wel samen met de specifieke invulling die de doctrine toentertijd
aan het natuurrecht gaf.
6.3

De traditie

Een volgende bron waarnaar het Hof verwijst ter rechtvaardiging van zijn
beslissingen over de omvang van de priv6-sfeer is de traditie. Het Hof hecht er
vaak veel waarde aan om te laten zien dat zijn uitspraken geen willekeurige gril
van een negental super-legislators zijn, maar dat deze uitspraken voortvloeien
uit de historische ontwikkeling van het Amerikaanse recht. Daarom benadrukte
Raadsheer Douglas in de zaak Griswold v. Connecticut dat het onderdeel van het
recht op privacy dat het gezinsleven beschermt, stevig is verankerd in de traditie.
'We deal with a right of privacy older than the Bill of Rights older than our
political parties, olderthan ourschool system', aldus Douglas.'9' Op dezelfde grond
wees het Hofeenberoep op hetrecht opprivacyafin de zaakBowers v. Hardwick.
Een recht op sodomie, zoals het Hof de kwestie verwoordde, had geen wortels
in de traditie. Integendeel, Raadsheer White constateerde in het meerderheidsoordeel dathistorisch gezien demeeste statenhomoseksuele handelingen uitdrukkelijk
verboden in hun wetgeving. Derhalve concludeerde hij dat 'to claim that a right
to engage in [acts ofconsensual] sodomy' is "deeplyrooted in thisNation's history
and tradition" is, atbest, facetious.'192 Ondereen aantalleden vanhet huidige Hof
zijn dergelijke historische argumenten wederom in zwang. Bij de interpretatie van
verschillende Amendementen achten de zogenoemde originalisten, onder
aanvoering van de conservatieve Raadsheer Scaliahet, van doorslaggevendbelang
ofhet gewraakte overheidsgedrag onrechtmatig zou zijn geweest ten tijde van de
aanname van de Constitutie. 193
-

6.4

De redelijke verwachtingen

Een vierde aanknopingspunt dathet Hofgebruikt omde omvang van depriv6-sfeer
vast te stellen, zijn de redelijke verwachtingen van betrokkene. Deze methode heeft
Raadsheer Harlan geintroduceerd in de Katz-zaak:'4 Het gaat er in die benadering
om dat betrokkene in een bepaalde situatie verwacht dat zijn privacy niet wordt
geschondenendatdie verwachtingen redelijkzijn. Iedere burgermagerop rekenen
dat zijn huiselijke leven verborgen blijft, maar verwachten dat communicatie op
191
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de openbare weg priva blijft, is onredelijk, aldus Harlan. Het Hof heeft de
terminologie van Harlan overgenomen en gebruikt de zogenaamde reasonable
privacy expectations test om de omvang van de priv6-sfeer te bepalen. Toch zag
het Hof zelf al snel de beperkingen van dit criterium in. 195 Wanneer de grenzen
van de beschermenswaardige priv6-sfeer worden bepaald aan de hand van de
verwachtingen van betrokkene, kan de overheid namelijk met zijn eigen gedrag
de omvang van het recht op privacy bepalen. Als de overheid bijvoorbeeld
publiekelijk aankondigt dat zij voortaan de woning niet meer beschouwt als
onderdeel van de priv6-sfeer, ofrealistischer, als zij allerlei technieken ontwikkelt
die het huiselijke leven transparant maken, kan de burger niet meer verwachten
dat zijn huis onbevangen blijft. Verwachtingen zijn conditioneerbaar en zijn
derhalve een wankelebasis voorde bescherming van grondrechten. Wanneerwordt
vastgehouden aan de redelijke privacyverwachtingen als criterium zal de nadruk
dus moeten komen te liggen op de redelijkheid in plaats van de feitelijke
verwachtingen. Maar wat voor houvast biedt het begrip 'redelijkheid' bij de
bepaling van de omvang van deprivt-sfeer? Bovendien wijstdebovenbesproken
rechtspraak uit dat het Hof dit criterium met name inzet om beroepen op

privacybeschermingafte wijzen. Afgezien van deuitspraken inzake vertrouwelijke
communicatie, heeft het Hof de redelijke privacyverwachtingen nooit gebruikt
om de grenzen van de persoonlijke levenssfeer ruimer te trekken dan de tekst van
de Constitutie reeds garandeert. De enthousiaste omarming van deze Amerikaanse
standaard door een aantal Nederlandse voorvechters vanprivacybescherming moet
dan ook met enige scepsis worden bezien.

7

Conclusie

Het bovenstaande overzicht van de constitutionele bescherming van privacy toont
aan dat het gebrek aan een expliciete privacybepaling in de Amerikaanse Constitutie
niet in de wegheeftgestaan aan de ontwikkeling van een aanzienlijke grondwettelijke bescherming van privacy in de Verenigde Staten. Die constitutionele bescherming bestrijkt nota bene alle onderdelen van het recht op priv6-leven zoals dat
in de internationale mensenrechtenverdragen is neergelegd, te weten de woning,
het gezinsleven en de correspondentie:96 Het Vierde Amendement verbiedt immers

onredelijke inbreuken op de woning en de vertrouwelijke communicatie.De Due
Process clausule neemt het gezinsleven in bescherming. Deze klassieke kern van
195
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privacy is in het Amerikaanse constitutionele recht verzekerd van een relatiefhoge
bescherming. Op grond van de jurisprudentie van het Hooggerechtshof zijn
inbreuken opde woningen vertrouwelijke communicatienamelijkalleen geoorloofd
met een rechterlijke machtiging enprobable cause. Inmengingen inhet gezinsleven
onderwerpt het Hof aan een strikte toets, op grond waarvan vrijwel geen enkele
inmenging is toegestaan.

Het Amerikaanse constitutionele rechtrekent, naast de bovengenoemde kernonderdelen van het priv6-leven, ook iemands lichaam en eigendommen tot de door het
recht opprivacybeschermde sfeer. Zo neemthet Vierde Amendementook auto's,
tassen en papieren inbescherming. De bescherming vanhet lichaam correspondeert
in grote lijnen met het Nederlandse grondrecht op lichamelijke integriteit.197 Het
insluiten van eigendommen onder het toepassingsbereik van het Vierde Amendement is grotendeels historisch verklaarbaar. Het recht op eigendom heeft van
oudsher namelijk een prominente plaats in het Amerikaanse recht en heeft lange
tijd ook de interpretatie van het Vierde Amendement bepaald. Sinds het recht op
privacy het recht op eigendom heeft vervangen als grondslag van het Vierde
Amendement, is echter het beschermingsniveau van deze goederen aanzienlijk
gedaald. Naar het oordeel van het Hofkleven aan eigendommen namelijk slechts
sterk verminderde privacyverwachtingen. Daarom beschouwt het Hof de
doorzoeking van dergelijke goederen in het algemeen niet alsfuliblown searches,
en stelt daaraan niet de strenge voorwaarden die gelden voor de doorzoeking van
iemands woning en communicatie.

De term'privacy' komt tevens voor in een aantal zaken waarin een beroep op het
Eerste en Vijfde Amendement is gedaan. Bij nadere beschouwing blijkt privacy
in die gevallen echter niet de grondslag van de beslissing te vormen. Het
Hooggerechtshofbaseert de bescherming van de publieke vrijheden uit het Eerste
Amendement inhet algemeennamelijkniet op hetrecht op privacy, zelfs niet indien
de uitoefening van deze vrijheden wordt belemmerd door de verspreiding van
informatie. Hetnemo tenemr-beginsel kan inbepaalde gevalleneenbijdrage leveren
aan privacybescherming, maar het overzicht van de jurisprudentie toont aan dat
het recht op privacy als zodanig niet de grondslag vormt van het Vij fde Amendement.

Verder leert de bestudering van het Amerikaanse constitutionele recht dat er een
omgekeerd evenredig verband bestaat tussen het toepassingsbereik en het
beschermingsniveau van het recht op privacy. Met name de rechtspraak inzake
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het Vierde Amendement toont aan dat de oprekking van het toepassingsbereik
van het recht op privacy de bescherming van privacy relativeert. Hoe meer
overheidshandelingen worden gekwalificeerd als schending van het recht op
privacy, des te eerder zal de rechtereenprivacyschending gerechtvaardigd achten.
Een bredere toepassing van het recht op privacy leidt dus niet noodzakelijk tot
meer privacybescherming. Daarbij valt op dat het Hof in het kader van het
Veertiende Amendement de term 'privacy' juist gebruikt om duidelijk te maken
dat bepaalde bevoorrechte onderdelen van het leven een relatiefhogebescherming
verdienen. De indeling van bepaalde zaken in een zone ofprivacy vormt voor het
Hofde rechtvaardiging omdeze zakeneenbijzonderebescherming tebiedentegen
overheidsbemoeienis en ze zelfs in belangrijke mate te onttrekken aan een
democratische oordeelsvorming. Een verbreding van het toepassingsbereik van
het recht op privacy, in combinatie met een daarmee gepaard gaande relativering
van debescherming, zou inditkader de zin van de classificatie 'privt' ondermijnen.
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HOOFDSTUK 7

De Amerikaanse law of torts
1

Het artikel van Warren en Brandeis

Op 7 juni 1890 verschijnt in de Saturday Evening Gazette een impressie van het
huwelijksfeest van mejuffrouw Clarke en meneer Watson.' Het artikel spreekt in
lovende woorden over de verschijning van de bruid, de bloemige aankleding van
de ruimte en de indrukwekkende lijst van gasten die het feest bezochten. Onder
normale omstandigheden zou dit krantenbericht de annalen van de rechtsgeschiedenis niet hebben gehaald. Het geval wilde echter dat de oom van de bruid
en organisator vanhet festijn, de heer Warren, een overgevoeligheidhad ontwikkeld
voor perspublicaties over persoonlijke aangelegenheden. Daarbij kwam dat de
heer Warrenjurist was. GeYrriteerd overhet verslag van het huwelijk van zijn nicht
in de boulevardbladen, besloot Warren te onderzoeken welke mogelijkheden het
Amerikaanse recht bood tegen de inbreuken van de pers op de sfeer van huis en
gezin. Hij nam over dit onderwerp contact op met Brandeis, een meer talentvol
jurist dan hijzelf, die hij nog kende uit zijn studietijd aan Harvard University.
Uiteindelijk schreven Warren en Brandeis samen een artikel overde bescherming
van het priv6-leven tegen perspublicaties, dat in 1890 in de Harvard Law Review
werd gepubliceerd onder de titel 'The Right to Privacy. The Implicit Made
Explicit'.2 Het zou het meest invloedrijke artikel uit de Amerikaanse rechtsgeschiedenis worden. 3

Het artikel van Warren en Brandeis is om verschillende redenen van belang voor
een studie van het privacybegrip in het algemeen, en een studie van het
privacybegrip in de Amerikaanse common law in het bijzonder. Ten eerste wordt
het stuk zowel binnen de Verenigde Staten als daarbuiten beschouwd als de
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Law Review 1979, p. 894.
S.D. Warren & L.D Brandeis, 'The Right to Privacy. The Implicit Made Explicit', Harvard Law
Review 1890, p. 193-220.
Zie F. Davis, 'What Do We Mean by "Right to Privacy"', South Dakota Law Review 1959, p. 3;
H. Kalven, Jr., 'Privacy in Tort Law -Were Warren and Brandeis Wrong?',Law and Contemporary
Problems 1966, p. 327; P. Dionisopoulos & C. Ducat, 'The Rightto Privacy', geciteerd in: Barron
1979, p. 876.
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oorsprong van het recht op privacy: Zoals hieronder zal blijken, is dat iets teveel
eer voor Warren enBrandeis, want de wortels vanhetrecht op privacy reiken verder
terug dan 1890, maar feit is dat Warren en Brandeis als een van de eersten voor
de juridische erkenning van privacy als afzonderlijk recht pleitten. Daarom is het
stuk van belang vanuit rechtshistorisch oogpunt. Ten tweede worden Warren en
Brandeis, mede vanwege de vermeende originaliteit van het stuk, aangehaald in
vrijwel iederartikel, boek ofredevoeringoverprivacy. Zelfs rechterlijke uitspraken
verwijzen direct naar hun werk,5 hetgeen vanwege de relatie marginale positie
van de rechtswetenschap in de Verenigde Staten zeeruitzonderlijk is. De retoriek
van de schrijvers leent zich dan ook uitstekend voor welluidende citaten in een
pleidooi voor privacybescherming. Omdat Warren en Brandeis zo algemeen als
een autoriteit worden beschouwd, is het interessant om terug te gaan naar hun
oorspronkelijke tekst. De belangrijkste reden omhet stukhierte behandelenbetreft
evenwel de inhoud van het betoog. In hun artikel brengen Warren en Brandeis
privacy namelijk in verband met de algemene begrippen van het recht. Zoals
hoofdstuk twee heeft laten zien, schept die benadering veel duidelijkheid over de
betekenis van het begrip 'privacy'. Helaas is dit inhoudelijke aspect van het artikel
niet ofnauwelijks terug te vinden in de vele stukken die ernaar verwijzen.

f

1.1

Privacy

als

subjectief recht

Het eerste wat moet worden opgemerkt aan de benadering van Warren en Brandeis
is dat zij de problematiek metbetrekking tot de openbaarmaking van het priv6-leven
consequentbeschrijven als een inbreuk op een recht, namelijk'the righttoprivacy'.

Deze wijze van conceptualiseren van eenjuridisch probleem lag vrij voorde hand
in de tijd dat Warren en Brandeis hun artikel schreven: Aan het einde van de
negentiende eeuw was namelijk het idee wijdverbreid dat de bescherming van

subjectieve rechten de grondslag vormde van de law of torts. De belangrijkste
auteurs op dit terrein, waaronder Austin en Cooley, deelden het rechtsgebied dan
4

5

6
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Zie onder meer Larremore,'The Law ofPrivacy', Columbia Law Review 1912, p. 693; Davis 1959,
p 3; E.J. Bloustein, 'Privacy, Tort, and the Constitution: is Warren and Brandeis' Tort Petty and
Unconstitutional As well?', Texas Law Review 1968, p. 612; M.B. Nimmer, 'The Right of Publicity',
LawandContemporary Problems 1954, p. 203; W.L. Prosser,'Privacy. A Legal Analysis', Cal(tomia
Law Review 1960, p. 338; R.C. Post, 'The Social Foundations of Privacy: Community and Self
in the Common Law Tort', Ca4fornia Law Review 1989, p. 958; voor de Nederlandse receptie van
het artikel van Warren en Brandeis zie onder meer: F. Kuitenbrouwer, Het recht om met rust gelaten
te worden, Amsterdam: Balans 1991, p. 9; P.F.P. Nabben & H.J.L.M van de Luytgaarden, De ultieme
v4/heid, Deventer: Kluwer 1996, p. 15; S. Gutwirth, Privacyvri/heidl De v«/heid om zichzefte
zOn, Amsterdam: Cramwincke11998, p. 15.
Zie onder meer Pavesich v. New England Life Ins. Co., 122 Ga. 190 (1905); Briscoe v. Reader's
Digest Ass'n., 4 Cal. 3d 529 (1971); Peninsula Counseling Ctr. v. Rahm, 105 Wn. 2d 929 (1986);
Swinton Creek Nursery v. Edisto Farm Credit, 334 S.C. 469 (1999).
Zie D.W. Leebron, 'The Right of Privacy's Place in the Intellectual History of Tort Law', Case
Western Law Review 1991, p. 769-806.
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ook in op basis van de verschillende rechten die bescherming genoten, zoals het
eigendomsrecht, de politieke rechten, de burgerrechten en de familierechten:
Warren en Brandeis staan duidelijk in deze traditie. Hun artikel begint zelfs met
een prachtige alinea waarin zij de geschiedenis van de common law expliciet
beschrijven als een uitdijende bescherming van subjectieve rechten.
Political, social, and economic changes entail the recognition ofnew rights,
and the common law, in its eternal youth, grows to meet the demands ofsociety.
Thus, in veryearlytimes, the law gave aremedyonly forphysical interference

with life and property, fortrespasses viet armis. Then"the right to life" served
onlyto protectthe subject from actual restraint; andtherightto propertysecured
to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of
man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope
of these legal rights broadened; and now the right to li fe has come to mean
the right to enjoy life, - the right to be let alone; the right to liberty secures
the exercise of extensive civil privileges; and the term "property" has grown
to comprise every form

of possession intangible, as well as tangible.8
-

De rest van het artikel is erop gericht om te laten zien dat de geschetste
ontwikkeling van de common law moet worden voortgezet teneinde de rechten
van de persoon te beschermen tegen een nieuw soort inbreuken: perspublicaties.
De uitvinding van het instant fototoestel en de achteruitgang van de mores van
de pers maakten een uitbreiding van het traditionele 'recht om met rust gelaten
te worden' met een recht op privacy noodzakelijk, aldus Warren en Brandeis:
Omdat zij het subjectieve recht zagen als het organiserend begrip van de common
law, presenteerden zij de bescherming tegen perspublicaties in overeenstemming
daarmee in termen van een subjectief recht op privacy. 0
I

Aanhetbegin van de twintigste eeuw is de op subjectieve rechten gebaseerde visie
op de common law onder druk komen te staan. Het idee van subjectieve rechten
was namelijk van oudshernauw verbonden met natuurrechtelijke standpunten over
11
onvervreemdbare, onveranderlijke en onaantastbare rechten. Dergelijke absolute
aanspraken zijn door de vertegenwoordigers van het Amerikaanse rechtsrealisme
7
8

9
10
11

Cooley 1895; J. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law,

Londen:

Murray 1920.
Warren & Brandeis 1890, p. 193.
Warren& Brandeis 1890, p. 195.
Zie over de kwalificatie van privacy als subjectief recht uitgebreid hoofdstuk 2 § 2.
Leebron 1991, p. 769-806; Note, 'Formalism, Legal Realism, and Constitutionally Protected Privacy
under the Fourth and Fifth Amendment', Harvard Law Review 1977, p. 945-91; zie over de
relativering van de betekenis van subjectieve rechten in het Amerikaanse recht ook M.J. Horwitz,
The Transformation of American Law, 1870-1960. The Crisis of Legal Orthodoxy, New York.
Oxford University Press 1992, p 11-12; voor een voorbeeld zie Pavesich v. New England Life Ins.
Co., 122 Ga. 190 (1905).
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dusdanig scherp aangevallen, dat sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw een
beroep op rechten in een civielrechtelijke context bij voorbaat verdacht is. De
pragmatische instelling van de Amerikaanse jurist na het rechtsrealisme verzet
zich tegen het gebruik van begrippen die niet in empirisch onderzoek kunnen
worden getoetst op hun praktisch nut. De metafysische taal van subjectieve rechten,
die zich juist tegen nutsafwegingen verzetten, zijn in dat licht niet aanvaardbaar.
'Such words as "right" are a constant solicitation to a fallacy', concludeert
Holmes.12 In plaats van op subjectieve rechten baseert het Amerikaanse tort law
zich daarom op aansprakelijkheidsregels. In deze benadering is de common law
niet primair gericht op de bescherming van rechten, maar op de regulering van
gedrag via aansprakelijkheidsregels. De rechten van de eiser zijn in deze benadering
niet meer dan een afgeleide van de regels van het aansprakelijkheidsrecht. 13
De op aansprakelijkheidsregels gebaseerde visie op de law oftorts is na de jaren
dertig dominant geworden: 4 De op rechten gebaseerde terminologie is goeddeels
verdwenen uit het privaatrecht. De bescherming van privacy is echter niet
meegegaan met deze verschuiving van een op rechten gebaseerde benadering van
tort lawnaareenop aansprakelijkheidsregels gebaseerde benadering. Daaromstaat
privacy als subjectief recht nu vrijwel alleen in een op aansprakelijkheidsregels
gebaseerd rechtsgebied. Sommigen commentatoren beweren dat deze
uitzonderingspositie mede debet is aan de huidige marginale positie van het recht
op privacy in het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht. 15
1.2

Privacy als negatief recht

In veel publicaties wordt Warren en Brandeis een onjuiste definitie van privacy
toegedicht. Men gaat er veelal vanuit dat Warren en Brandeis het recht op privacy

12
13

14

15
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Jackman v. Rosenbaum Co., 260 U.S. 22,31 (1922).
O.W. Holmes, The Common Law, Boston: Little, Brown & Company 1881, p. 219 ('Legal duties
are logically antecedent to legal rights').
Horwitz 1992; P.H. Winfield, 'Privacy', Law Quarterly Review 1931, p. 24 ('Our law of tort is
cast much more in terms of duties rather than in positive statements of rights'); 1. Englard, Re
Philosophy of Tort Law, Aldershot: Darmouth 1993, p. 135 ('The traditionally remedy-oriented
common law does not usually define and vindicate rights independently oftort law. Both the existence
and the boundaries of these rights are a function ofthe scope ofthe respective tort liability'), I.eebron
1991, p. 808 ('Promulgated as part of a jurisprudence of rights, with strong natural law overtones,
the privacy tort had no intellectual place in modern tort law. Rights now belong to the language
of public law rather than private law discourse'); W.J. Zwalve, C.Ae. Uniken Venema's Common
Law & Civil Law. Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht,Deventer'.TjeenkWillink
2000, p. 386 (-Het leerstuk van de "torts" draagt nog in zeer sterke mate het stempel van het oude
principe "remedies precede rights"').

Leebron 1991,p. 808.
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hebben gelijkgesteld aan 'the right to be let alone'.16 In die visie zou het recht op
privacyhetultieme negatieve recht zijn, een recht dat alle anderenegatieve rechten
omvat. In werkelijkheid had het recht waarvoor Warren en Brandeis pleitten, een
veel beperktere strekking, namelijk de bescherming van het priv6-leven tegen
publicaties. In die betekenis is het recht op privacy weliswaar een negatief recht,
maar dit recht weert alleen ongewenste publicaties af en is bovendien qua bereik
beperkt tot het priv6-leven. Warren en Brandeis meenden dit specifieke recht te

kunnen baseren op een algemeen right to be let alone. Het doel van het artikel
is om aan te tonen dat het laatstgenoemde algemene negatieve recht reeds in de
common law besloten lag en dat dit algemene recht een grondslag bood voor de
7
erkenning van een specifiek recht op privacy.
I

Ter onderbouwing van hun beroep op een algemeen recht om met rust gelaten te
worden konden Warren en Brandeis verwijzen naar het gezaghebbende werk van
Cooley, die tienjaar voorhenal een dergelijk beginsel formuleerde. In zijn Treatise
on the Law Of Torts uit 1879 spreekt Cooley namelijk van een algemeen
persoonlijkheidsrecht dat hij definieert als 'a rightto be let alone'.18 Cooleybrengt
dat recht voornamelijk in verband met battery en assault, dat wil zeggen met
inbreuken op het lichaam of de dreiging daarmee. Warren en Brandeis betogen
echter dat ook de bescherming van niet-lichamelijke aspecten van de persoon via
onder meer de law Ofnuisance en de law ofdemmation ingang heeft gevonden
in de common law. Ook deze aspecten van de common law zien zij als onderdeel
van het algemene negatieve recht, 'the right to be let alone'.'9 Daarom menen
Warren en Brandeis te kunnen stellen dat'the existing law affords aprinciple which
may be invoked to protect the privacy of the individual from invasion [...] by the
too enterprising press'.20

Uit het bovenstaande blijkt dat Warren en Brandeis dat recht op privacy zagen
als een specifiek onderdeel van het recht om met rust gelaten te worden. Dat

16

17

18

19
20

Zie onder meer D.H. Flaherty, Privacy in Colonial New England, Charlottesville, VA: University
Press ofVirginia 1972, p. 1;W.F. Pratt, 'The Warren and Brandeis Argument for a Right to Privacy',
Public Law 1975, p. 163; Prosser 1960, p. 338;W.A. Parent, 'Recent Work on the Concept of
Privacy', American Philosophical Quarterly 1983-4, p. 341; voor Nederland zie onder meer: F.
Kuitenbrouwer, Het recht om met rust gelaten te worden, Amsterdam: Balans 1991, p. 9; P.F.P.
Nabben & H.J.L.M. van de Luytgaarden, De ultieme vri/heid, Deventer: Kluwer 1996, p. 39; S.
Gutwirth, PrivacyvrO heid/De vrO'heid om zichzefte zijn, Amsterdam: Cramwinckel 1998, p. 15.
Warren & Brandeis 1890, p. 197 ('It is our purpose to consider whether the existing law affords
a principle which can be invoked to protect the privacy of the individual').
T.M. Cooley,A Treatise on the Law ofTorts, or. The Wrongs which Arise independent ofContract,
Chicago: Callagan 1879; zie ook T.M. Cooley, The Elements of Tort, Chicago: Callagan & Co.
1895, p. 9.
Warren & Brandeis, p. 205.
Warren & Brandeis 1890, p. 206.
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betekent dat henniet verwetenkan worden dathun definitie vanprivacy onmogelijk
breed is. Het verband met the rightto be letalone maaktwet duidelijk dat Warren

en Brandeis het recht op privacy zagen als een negatie f recht. 21
1.3

Privacy als

recht in rem

Op zoek naar precedenten waarbij de bescherming van het recht op privacy zou
kunnen aansluiten, bespreken Warren en Brandeis verschillende rechtszaken. Zo
laten zij zien dat de rechter in een aantal negentiende-eeuwse casus zijn toevlucht
heeft genomen tot het leerstuk van breach qfcontract, confidence or trust. In de
beroemde zaak Prince Albert v. Strange, bijvoorbeeld, oordeelde de rechter dat
prins Albert de publicatie van een aantal van zijn etsen kon tegenhouden mede
omdat ertussen de prins en gedaagde een vertrouwensrelatie bestond.22 In de zaak
Pollard v. Photographic verbood de rechter een fotograaf om een foto van een
bepaalde dame tentoon te stellen omdat dat een schending zou opleveren van een
impliciete bepaling uit het contract tussen de fotograafen de gefotografeerde en
de vertrouwensband tussen hen beide.23 Eigen aan dergelijke oplossingen is dat
de bescherming voortvloeituit debescherming vanrechten inpersonam die alleen
gelden in contractuele verhoudingen of speciale vertrouwensrelaties.
Warren en Brandeis lezen in de bovenstaande jurisprudentie de rechterlijke intentie
om bescherming te geven aan privacy, maar achten het gebruik van rechten in

personam voor dit doel ontoereikend. Het recht op privacy waar zij voor pleiten
moet namelijk ook inroepbaarzijntegenpersonenmet wiebetrokkene geen enkele
contractuele ofbuiten-contractuele relatie heeft. Een van de redenen waarom eind
negentiende eeuw de behoefte aan privacybescherming in opkomst was, was nou
juist dat door uitvinding van de instant fotocamera de mogelijkheid ontstond om
inbreuken op privacyte makenbuiten medewerking en medeweten vanbetrokkene
om. Voor die uitvinding moest men poseren voor een fotograaf, hetgeen vaak een
contractuele of quasi-contractuele verhouding impliceerde. Daarna konden
vreemdenongewenstplaatjes schieten. Bescherming die gebaseerd was op speciale
relaties voldeed daarom niet meer. Derhalve concluderen Warren en Brandeis dat
het recht op privacy dat zij voorstaan een recht 'against the world' moest zijn in
plaats van een recht in personam.24 Met andere woorden, het recht op privacy
25
presenteren zij als een recht in rem.

21

22

23
24
25
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Zie over de kwalificatie van privacy als negatief recht uitgebreid hoofdstuk 2 § 5.
Prince Albert v. Strange, 19 Q.B.D. 639 (1887).
Pollard v. Photographic Co., 40 Ch. Div. 345 (1888).

Warren & Brandeis, p. 213.
Zie over de kwalificatie van privacy als recht in rem uitgebreid hoofdstuk 2 § 3.
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1.4

Privacy als persoonlijkheidsrecht

Om duidelijk te maken dat het recht dat zij voorstaan geen recht in personam is,
plaatsen Warren en Brandeis het recht op privacy in de categorie van
eigendomsrechten.26 Echter, zij erkennen direct dat zij het recht op eigendom dan
in een ongebruikelijk ruime zin opvatten, namelijk in die zin dat het recht op
eigendom ook 'the right to an inviolate personality' omvat.27 In een ander deel
van hun artikel proberen Warren en Brandeis juist duidelijk te maken dat de
persoonlijkheidsrechten, zoals hetrechtopprivacy, moeten wordenonderscheiden
van de eigendomsrechten in strikte zin.28 Dit laten zij zien aan de handvan de twee
rechten die een auteur heeft over zijn werk. Die rechten kunnen worden
onderverdeeld in enerzijds het eigendomsrechtdat is geregeld in de copyright law
en anderzijds het morele recht van de auteur, dat als persoonlijkheidsrecht door
de common law wordt beschermd. Het wettelijk eigendomsrecht garandeert dat
de auteur de publicatie van zijn werk kan exploiteren en is verbonden aan de
geldelijke waarde van het werk. Het morele recht, daarentegen, geeft de auteur
het recht om de publicatie van zijn werk te voorkomen zolang hij dat wil. Dit recht
staat geheel los van de materiele waarde van het werk. Het beschermt de auteur
die zijn gevoelens en gedachten op papier heeft gezet, maar deze (nog) niet
openbaar wil maken. Het recht op privacy, zo betogen Warren en Brandeis, is
vergelijkbaar met dit morele recht van de auteur. Het is geen eigendomsrecht
waarmee iemand zijn persoonlijkheidkan exploiteren, maarbeschermtde persoon
tegen ongewenste publicaties. Kortom, het recht op privacy is, net zoals het morele
recht van de auteur, een onvervreemdbaar persoonlijkheidsrecht.29

In hun artikel onderscheiden Warren en Brandeis het recht op privacy tamelijk
duidelijk van andere persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op lichamelijke

integriteit en het recht op eer en goede naam. Aan het verschil met het
laatstgenoemde recht wijden zij zelfs een aparte paragraaf omdat zij een
oppervlakkige gelijkenis zien tussen een schending van iemands privacy en
dejamation. In de ogen van Warren en Brandeis is het kenmerkende verschil met
26

27

Warren & Brandeis 1890, p 211 (*The doctrines of contract and trust are inadequate to support
the required protection, and the law of tort must be resorted to. The right of property in its widest
sense [...] affords alone that broad basis upon which the protection which an individual demands
can be rested').
Warren & Brandeis 1890, p. 213 ('The principle which has been applied to protect these rights
is inreality not the principle of private property, unless that word be used in an extended unusual

sense')

28
29

Warren & Brandeis 1890, p. 198-207.
Het lijkt zelfs dat Warren en Brandeis het morele recht van de auteur als een onderdeel van het
recht op privacy beschouwen, zie Warren & Brandeis 1890, p. 198 ('The legal doctrines relating
to infractions of what is ordinarily termed the common-law right to intellectual and artistic property
are, it is believed, but instances and applications of a general right to privacy').
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privacy dat het recht op goede naam de persoon beschermt tegen onterechte
beschadiging vanhetbeeld dat anderen van de persoon hebben, terwijl een inbreuk
op privacy schade berokkent aan het zelfbeeld van de persoon:' In de Amerikaanse
rechtspraktijk is dit interessante, maar wat onscherpe onderscheidingscriterium
vervangen door de beter toetsbare maatstaf onwaar/waar: 1 Het recht op privacy
beschermt de persoon tegen waarheidsgetrouwe weergaven van het priv6-leven.
Het recht op goede naam beschermt de persoon tegen onheuse bejegeningen.
Derhalve kan iemand die wordt beschuldigd van laster, zich verweren door de
juistheid van de aantijging te bewijzen. Bij een beroep op het recht op goede naam
geldt namelijk: 'Truth is an absolute defense.'

Zoals hieronder zal blijken, is het recht op privacy van Warren en Brandeis in de
rechtspraak meer gaan omvatten dan de schrijvers hadden bedoeld. Bij gebrek
aan een algemeen persoonlijkheidsrecht in het Amerikaanse recht, is de
bescherming van een aantal andere persoonlijkheidsrechten ondergebracht bij het
recht op privacy:2 Het verst daarin gaat men in het begin van de twintigste eeuw,
als in een aantal wetenschappelijke werken het recht op privacy wordt gebruikt
als verzamelnaam voor vrijwel allepersoonlijkheidsrechten. 33 In 1932 waarschuwt
Green daarom dat het recht op privacy een'catch-all' dreigt te worden.34 Hij stelt
voor om de verschillende aspecten van de persoonlijkheid duidelijk te scheiden.
Niettemin is ook in later jaren het recht op privacy ingeroepen als kapstok voor
allerhande persoonlijkheidsaanspraken, inclusiefde aanspraken die zich reeds als
zelfstandig recht hadden ontwikkeld, zoals het recht op goede naam. Deze
vermenging van het recht op privacy met andere persoonlijkheidsrechten heeft
de helderheid van het privacybegrip geen goed gedaan, maar onderstreept wel de
stelling van Warren en Brandeis dat deze rechten een gemeenschappelijke basis
35
delen: the principle ofinviolate personality.

30
31

32

33

Warren & Brandeis 1890, p. 197.
Het door Warren & Brandeis genoemde onderscheid speelt nog wel een rol bij de vaststelling van
de schade, zie hieronder § 6.1.
Zie E.H. Schwenk, 'Das algemeine Personlichkeitsrecht in amerikanischer Sicht', in: E. Wahl, R.
Serick & H. Niederlander (red.). Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, Heidelberg:
Carl Winter 1967.
Zie R. Pound,'Equitable Reliefagainst Defamation and Injuries to Personality', HarvardLaw Review
1913, p. 640.

34
35

L. Green, 'The Right of Privacy', illinois Law Review 1932, p. 237.
Zie over het verband tussen het recht op privacy en het persoonlijkheidsrecht ook R.C. Post, 'The

Social Foundations of Privacy. Community and Sel f in the Common Law Tort', California Law
Review 1989, p 957-1010; zie overde kwalificatie van privacyals persoonlijkheidsrechtuitgebreid
hoofdstuk 2 § 4.
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2

Privacybescherming voor 1890

Het idee dat de Verenigde Staten voor de publicatie van het artikel van Warren
en Brandeis in 1890 geen recht op privacy kende, is reeds in 1967 door Westin
overtuigend afgedaan als 'simply bad history and bad law'.36 Al lang voordat
Warren en Brandeis hun artikel publiceerden, werd het recht op privacy ingeroepen
in maatschappelijke debatten. Reeds in de vijftiende eeuw was de term 'privacy'
in zwang in de Engelse taal.37 Historisch onderzoek wijst uit dat de praktijken en
gewoonten van de kolonisten in New England, zelfs tijdens de hoogtijdagen van
het puritanisme, van respect getuigden voor de privacy van onder meer de woning,
het gezin en de schriftelijke communicatie.38 Bovendien bood het Amerikaanse
recht al verschillende remedies tegen de belangrijkste privacyinbreuken uit het

pre-technologische tijdperk.

39

Een van de belangrijkste leerstukken uit het vroege Amerikaanse recht die konden

worden ingeroepen ter bescherming van privacy, is de tort of trespass. Dat
onderdeel van het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht verbiedt het betreden van
ieman(is terrein zonder de toestemming van betrokkene. Het eigendomsrecht vormt
een belangrijke, maar niet volledige ratio voor het trespassverbod. De vordering
kan onder omstandigheden namelijk ook worden ingeroepen door een niet-eigenaar
tegen de eigenaar vanhet binnengedrongen terrein.40 Zo kon een huurder een beroep
doen op trespass tegen zijn verhuurder4' en een vrouw kon haar gastheer buiten
haar slaapkamer houden met een beroep op haar 'right of quiet occupancy and
privacy'.42 De privacy van de huiselijke sfeer was in de negentiende eeuw dus
juridisch erkend als een grondslag van de tort of trespass. Daarnaast steunde
de bescherming van de privacy van de woning op de zogenoemde Peeping Tomwetten en -rechtszaken. Zo verklaarde een rechter in een zaak uit 1831 waarin een
man een vrouw had bespied en vervolgens g6nante verhalen over haar had
verspreid: 'No man has a right to pry into your secrecy in yourown house'.44Naast
deze op de common law gebaseerde bescherming, kende een aantal staten wetten
die gluren strafbaar stelden.45 Kortom, 'by the late nineteenth century, the law had
36
37

38
39
40

41

42
43
44
45

A.F. Westin, Privacy and Freedom, New York: Atheneum Press 1967, p. 337.
Oxford Dictionary ofEnglish Etymology, Oxford: Clarendon Press 1979, p. 711.
Flaherty 1972.
Westin 1967, p. 330-38; Note, 'The Right to Privacy in Nineteenth Century America', Harvard
Law Review 1981, p 1892-1910.
De tort Oftrespass kan worden ingeroepen door de bezitter van een zaak. Het is niet noodzakelijk
dat de eiser eigenaar is, zie Zwalve 2000, p. 394-5.
State v. Armfield, 9 N.C. 246 (1822); Wien v. Simpson, 2 Phila. 158 (1857)
Newell v. Witcher, 53 Vt. 58,591 (1880).
Zie ook DeMay v. Roberts, 46 Mich. 160 (1881).
Commonwealth v. Lovett, 6 Pa. L.J.R. 226,227 (1831).
Zie onder meer State v. Davis, 139 N.C. 547 (1905); N.Y. Pen. Code § 436 (1881).
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erected high walls around the family home by extending criminal penalities for
and civil remedies against intrusions by strangers'.46

Ook de privacy van communicatie genoot in de negentiende eeuw bescherming
in het Amerikaanse recht. Al in 1792 bestond er een wet die het de postbeambten
verbood om post te openen ofachter te houden.47 In 1825 werd een federale wet
48
aangenomen die schending van het briefgeheim strafbaar maakte voor iedereen.
Het doel van deze wetten was uitdrukkelijk niet alleen het beschermen van de
eigendom van de brief, maar ook het waarborgen van de privacy van de
communicatie.49 Na bezorging viel de bescherming van de brieven onder de
jurisdictie vande deelstaten. Een aantal Amerikaanse deelstatenhadhet openbaar
maken van de inhoud van een brieftegen de wens van de schrijver strafrechtelijk
verboden.

50

Zelfs ten opzichte van de pers genoot het priv6-leven enige juridische bescherming
via de vordering op grond van het recht op goede naam. Zoals hierboven
aangegeven kon een dergelijke vordering in theorie worden afgeweerd met een
beroep op dejuistheid van de aantijgingen. In de praktijk stelden de rechters echter
dermate hoge eisen aan dejuistheid en volledigheid vanhet verhaal, dat doorgaans
effectief kon worden opgekomen tegen publicaties over het privt-leven:' Het
instellen van dergelijke acties was bovendien maar zelden nodig omdat de
journalistiek zich tot het einde van de negentiende eeuw voornamelijk beperkte
tot serieuze commentaren over politieke aangelegenheden. 52

Uit het bovenstaande blijkt dat het Amerikaanse recht aan het einde van de
negentiende eeuw voorzag in effectieve bescherming van privacy tegen de
inbreuken die op dat moment het meest voorkwamen, te weten binnentreden van
de woning, afluisteren van gesprekken, gluren en schenden van het briefgeheim.
Rond 1890 waren er echter een aantal nieuwe inbreuken in opkomst, waarvoor
het Amerikaanse recht nog geen remedie kende. Warren en Brandeis richten zich
met name op deze nieuwe ontwikkelingen. De eerste kwam hierboven al ter sprake,

46

47
48

49

Note Harvard Law Review 1981, p. 1896.

Act to Establish the Post-Office and Post-Road within the United States, ch. 7. § 16.1 Stat. 232
(1792).
Act To Reduce Into One the Several Acts Establishing and Regulating the Post-office Department,
ch. 64, § 22,4 Stat. 102 (1825).
Zie J. Holbrook, 'Ten Years Among the Mail Bags', geciteerd in Note Harvard Law Review 1981,
p. 1899.
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Zie onder meer Cal. Pen. Code § 618 (1872).
Note Harvard Law Review 1981, p. 1901.
D.R. Pember, Privacy and the Press. The Law. the Mass Media and the First Amendment,
Seattle/Londen: University of Washington Press 1972, p. 10-15. zie ook Barron 1979.
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namelijk de uitvinding van de instant fotocamera. Met behulp van een dergelijk
toestel werd ongewenste sluipfotografie mogelijk. Dergelijke inbreuken konden

moeilijk worden tegengegaan met de op rechten inpersonam gebaseerde juridische
acties die tot dan toe konden worden ingeroepen tegen ongewenst gebruik van
foto's. Ten tweede constateerden Warren en Brandeis een verandering in de mores
van de pers.53 In de negentiende eeuw was het aantal krantenlezers en het aantal
bladen sterk gegroeid. Mede als gevolg daarvan richtten sommige kranten zich
meer op de massa en ontwikkelden zich tot sensatiebladen, waarin naast nieuws
ook verhalen over sport, amusement en bekende persoonlijkheden verschenen. 54
In hun artikel maken Warren en Brandeis zich duidelijk druk over deze praktijken,
die zij afdoen als perverse en vulgaire roddel.55 In hun kritiek staan zij overigens
niet alleen. Warren en Brandeis verwijzen zelfal naareen aantal publicaties waarin
een soortgelijke kritiek werd geuit op de pers en waarin een vergelijkbaar pleidooi
werd gehouden voorjuridische tegenmaatregelen,56 enna hun artikel zouden nog
vele gelijkluidende betogen volgen.57

3

Prosser en de Restatements of the Law

Tort law is een uitermate complex onderdeel van het Amerikaanse recht.58 Ten
eerste is het, zoals alle terreinen van de common law, rechtersrecht. Dat betekent
onder meer dat het recht sterk casusgericht is en dat bijgevolg algemene regels
moeilijk vaststelbaar zijn. Een tweede factor die ten grondslag ligt aan de
complexiteit van het aansprakelijkheidsrecht is het Amerikaanse federale stelsel.
In dat systeem heeft elke Amerikaanse deelstaat een eigen common law en dus
ook een eigen law of torts. Hoewel rechters in de praktijk doorgaans rekening
houden met de uitspraken van rechters in andere deelstaten, gebeurt het geregeld
dat bepaalde onderdelen van het recht zich in verschillende deelstaten in
verschillende richtingen ontwikkelen.

53

54
55

56

57

58

Warren & Brandeis 1890, p. 196.
Pember 1972, p. 10-15; zie ook Barron 1979.
Warren en Brandeis 1890, p. 196.

Warren en Brandeis 1890, p. 195, n. 7 en n. 48; de verwijzing is waarschijnlijk naar het artikel
'The Rights of the Citizen - To His Own Reputation' van E.L Godkin in Scribner 's Magazine d.d.
juli 1890.
Zie Pember 1972, p. 15-17.
Zie over het Amerikaanse tort /aw in het algemeen: W.P. Keeton (red.), Prosser and Keeton on
the·LawofTorts, St. Paul, MN.: West Publishing 1984; D.A. Anderson, 'An American Perspective',
in: B.S. Markesinis & S.F. Deakin, Tort Law, Oxford: Clarendon 1999; D.A. Anderson, 'An
American Perspective', in: B.S. Markesinis & S.F. Deakin, Tort Law, Oxford: Clarendon 1999;
K. Zweigert, H. KOtz& T. Weir, Introduction to Comparative Law, Oxford: Clarendon Press 1998,
p. 605 e.v.
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Om te voorkomen dat het rechtsgebied onwerkbaar zou worden vanwege de
genoemde complexiteit, heeft in 1923 de Amerikaanse orde van advocaten, in
samenwerking met een aantal rechters en wetenschappers, het American Law
Institute (ALI) opgericht.59 Het doel van dit instituut was om de vele precedenten
te vertalen in algemene regels en die regels onder te brengen in een systematisch

overzichtvan eenbepaaldrechtsgebied. Deze overzichten, genaamdRestatements
of the Law, moesten een meer werkbare weergave van het positieve recht bieden.
Qua vorm hebben de restatements iets weg van wetboeken met een memorie van
toelichting, maar in hun rechtskracht lijken zij meer op gezaghebbende

wetenschappelijke werken. Formeel zijn zij namelijk nietmeerdaneen instrument
om toegang te krijgen tot de rechtspraak. Niettemin is de invloed van de
restateme,its op de rechtsvorming duidelijk terug te vinden in de jurisprudentie.

Het eerste restatement project startte gelijk met de oprichting van de ALI in 1923.
De rapporteurs moesten constateren dat er in die tijd nog maar weinig zaken waren
die het bestaan van een recht op privacy ondersteunden en er waren even zovele
uitspraken die een recht op privacy uitdrukkelijk afwezen.60 Bovendien leken de
meeste zaken waarin wel werd uitgegaan van een recht op privacy, betrekking
te hebben op andere problemen dan Warren en Brandeis hadden voorzien. Het
gros van de zaken ging namelijk over het gebruik van iemands beeltenis voor
reclamedoeleinden:' De terughoudende erkenning van de tort van Warren en

Brandeis, heeft de ALI niet belet om in de eerste restatement een regel over
inbreuken op privacy op te nemen, waarschijnlijk omdat er wel een groeiende
aandacht voor dit onderwerp was. Paragraaf 867 van de eerste restatement luidt
daarom: 'A person whounreasonably and seriously interferes with another's interest
in not having his affairs known to others or his likeness exhibited to the public
is liable to such other.'62 De opname van dit artikel in de restaments vormde op
63
zich een belangrijke stap in de richting van de erkenning van het recht op privacy.

In 1952 startte de ALI een tweede project, ten eerste om de verouderde eerste
restatement bij de tijd te brengen en ten tweede om een aantal nieuwe
rechtsterreinen aan de restatement toe te voegen. Voor deze taak werd Prosser

59

Zie The American Law Institute, Homepage, <www.ali.org>, april 2002.

60

The American Law Institute, Restatement OfTorts: Tentative DraRs, St. Paul: American Law Institute

61

Publishers 1932, § 33, p. 118.
Zie hieronder paragraaf 7; zie ook P.H. Winfield, 'Privacy', The Law Quarterly Review 1931, p.
34-37.

62

The American Law Institute, Restatement ofthe Law of Torts as Adopted and Promulgated by the
American Law Institute at Washington. D C. /934-/ 939, St Paul: American Law Institute Publishers

63

Prosser 1960, p. 386.

1934-1939.
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aangewezen als rapporteur. Onder zijn leiding verscheen in 1965 een tweede

Restatement ofthe Law ofTorts.
Prosser had voor zijn restatement op het gebied van 'privacy' aanzienlijk meer
onderzoeksmateriaal tot zijn beschikking dan zijn voorganger. Begin jaren zestig
waren er namelijk honderden zaken die verwezen naar een recht op privacy en
was in het overgrote deel van de deelstaten een ofanderrecht op privacyerkend. 65
De onderwerpen die onder die noemer 'privacy' in de jurisprudentie ter sprake
waren gekomen, waren echter zeer verschillend. De casus liepen uiteen van het
gebruik van een foto van een meisje op een blik hondenvoer tot het rondroepen
van iemands financiele schulden, hetbelagen van iemandmet telefoongesprekken
en het neerzetten van iemand als een'manhungry woman'.66 Rapporteur Prosser
moest vanwege de grote diversiteit aan onderwerpen uiteindelijk concluderen dat
het onmogelijk was om de verschillende precedenten te reduceren tot 66n algemene
regel:
What has emerged from the decisions is no simple matter. lt is not one tort,
but a complex of four. The law of privacy comprises four distinct kinds of
invasion of four different interests of the plainti ff, which are tied together by
the common name, but otherwise have almost nothing in common except that
each represents an interference with the right of the plaintiff, in the phrase
coined by Judge Cooley, "to be let alone".67

Prosser onderscheidde vier vormen van privacyschending, namelijk inbreuk op
de priv6-sfeer, openbaarmaking vanhet privt-leven, publiciteit die een verkeerde
indruk wekt over betrokkene en gebruik van andermans naam ofbeeltenis voor
commerciele doeleinden. In de ogen van Prosser ging het daarbij om vier
verschillende torts, die verschillende aansprakelijkheidregels bevatten en verschillende belangen beschermen. Deze vierendeling van het recht op privacy is
later bekritiseerd omdat door de splitsing van deze aspecten van privacy de
onderlinge verbanden onvoldoende naar voren zouden komen. Bloustein
publiceerde bijvoorbeeld in 1964 een artikel in de New York University Law Review
waarin hij, inreactie op de ideeen van Prosser, de eenheid vanhetrecht opprivacy

64
65

66

67

American Law Institute, Restatement of the Law, Second, Torts,St. Paul, MN.: American Law
Institute Publishers 1965
Zie voor een overzicht Prosser 1960, p. 386.
Respectievelijk Eick v. Perk Dog Food Co.,347 Ill. App. 293 (1952); Bennett v. Norban, 396 Pa.
94 (1959); 165 Ohio St. 35 (Ohio Ct. App, Montgomery County 1955); Martin v. Johnson Pub.
Co., 4 Misc. 2d 406 (1956).
Prosser 1960, p. 389.
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bepleitte.68 Bloustein betoogde dat het recht op privacy een bepaald aspect van

de menselijke waardigheid beschermt en dat de vier verschillende inbreuken die
Prosser had onderscheiden, worden verbonden door het beginsel van een

onschendbare persoonlijkheid. Die stelling lijkt mij op zichzelf genomen juist,
maar Bloustein miskent dat onder dit algemene persoonlijkheidsrecht veel
verschillende belangen kunnen vallen. Om die reden moet Prosser er mijns inziens
juist om worden geprezen dat hij de verschillende belangen die schuil gaan achter

relatief vage begrippen als privacy, persoonlijkheid of menselijke waardigheid
enigszins heeft ontwart. Bovendien heeft Prosser met zijn verwijzing naar de
beroemde frase van Judge Cooleyzelf voldoende aangegeven dat deprivacy torts
69
verschillende aspecten van 66n right to be let alone in bescherming nemen.
Daarom, en omdat de indeling van Prosser is overgenomen in de rechtspraak, zal
bij de onderstaande bespreking van de jurisprudentie dan ook de indeling van
Prosser worden gehanteerd.

4

Intrusion

In 1881, negen jaar voor het verschijnen van het artikel van Warren en Brandeis,
veroordeelde het hooggerechtshof van de staat Michigan een jongeman tot het
betalen van een schadevergoeding omdat hij zonder noodzaak aanwezig was
geweest bij een bevalling.70 De rechter vond dat de geboorte van een kind een
heilige gebeurtenis was. De jonge moeder had 'a legal right to the privacy ofher
appartment at such time'. Deze vroege casus iseen mooi voorbeeld van wat Prosser
tachtig jaar later zou kwalificeren als een intrusion upon seclusion. Dit type
privacyinbreuk wordt in de rechtspraak van vrijwel alle deelstaten erkend, zij het
onder dermate strikte voorwaarden dat in de praktijk zelden een vordering wordt
toegewezen:' In de tweede restatement wordt de inbreuk als volgt omschreven:
'One who intentionally intrudes, physically or otherwise, upon the solitude or
seclusion of another or his private affairs or concerns, is subject to liability to the
other for invasion of his privacy, if the intrusion would be highly offensible to
areasonableperson'.72 Hieruitblijktdat er voor de vestiging van aansprakelijkheid
aan ten minste drie voorwaarden moet zijn voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn
van afzondering of privt-aangelegenheden. Ten tweede moet er inbreuk op die

68

69
70

71

72
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E.J. Bloustein, 'Privacy as an Aspect of Human Dignity. An Answer to Dean Prosser', New York
University Law Review 1964, p. 962-1007.
Zie de laatste volzin van het het bovengenoemde blokcitaat.
De May v. Roberts, 46 Mich 160 (1881).
Zie voor een overzicht A.J. McClurg, 'Bringing privacy law out of the closet: a tort of liability for
intrusions in public places', North Carolina Law Review 1995,p 998-99.
Restatements 2nd, Torts, § 652B.
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privt-zaken zijn gemaakt. Ten derde moet die inbreuk highly o#ensible zijn.
Hieronder worden de drie voorwaarden afzonderlijk besproken.
4.1

De privi-sfeer

De tort die in deze paragraaf centraal staat, begrenst het toepassingsbereik van
het recht op privacy tot de priv6-sfeer. Er is alleen sprake van een inbreuk op
privacy in de zin van intrusion wanneer de priv6-sfeer is geraakt. 'It is clear that
the thing into which there is prying or intrusion must be, and be entitled to be,
private', aldus Prosser.73 Minder duidelijk is waar de grenzen van de privd-sfeer
'
precies liggen. Warren en Brandeis stellen enkel dat het moet gaan om theprivate
life, habits, acts, and relations of an individual'.74 Prosser laat het bij de
bovenstaande opmerking datersprake moetzijn van privt-zaken. Blousteinbesteedt
geen enkele aandacht aan de afbakening van de priv6-sfeer.75 Zelfs de toelichting
bij de tweede restatement komt niet verder dan een kort lijstje van voorbeelden. 76
De Amerikaanse rechterpleegt hetbegrip privt-sfeerop klassieke wijze in te vullen.

Depriv6-sfeer verwijst voornamelijk naareen ruimtelijk te begrenzenprivt-domein,
zoals een woning of een hotelkamer. Verder komt de privacy van vertrouwelijke
communicatie, intieme relaties en private lichaamsdelen in aanmerking voor
bescherming. Echter, buiten deze klassieke aspecten van de priv6-sfeer, is
aanvaarding van een beroep op de intrusion-tort uitzonderlijk.
Een vordering op grond van inbreuk op de priv6-sfeer heeft de meeste kans van
slagen als inbreuk wordt gemaakt op iemands huiselijke sfeer of een daarmee
vergelijkbare ruimte. Het gros van de zaken heeft betrekking op inbreuken op het
kern van de priv6-sfeer, de woning. In een aantal vroege privacyzaken werd
bijvoorbeeld een overheidsbeambte aansprakelijk gesteld wegens het onbevoegd
binnendringen in iemands woning.77 Andere voorbeelden zijn het fotograferen
van iemand die dronken inzijneigen huis zit,78 hetplaatsen van afluisterapparatuur
in iemands slaapkamer,79 het begluren van iemand in een badkamer door een
doorzichtige spiegel,80 en het nemen van foto's met een verborgen camera nadat

73
74
75

76
77

78
79
80

Prosser 1960,391.
Warren&Brandeis 1890, p. 216.
Bloustein 1964.

Restatement 2nd, Torts, § 652 B en D.
Tegenwoordig zouden vorderingen wegens inbreuken op constitutionele rechten vallen onder de
Civil Rights Act, 42 U.S.C.S. § 1983 (2001).
Love v. Southern Bell Tel. & Tel. Co., 262 La. 1117 (1972).
Hamburger v. Eastman, 106 N.H. 107 (1964).
New Summit Associates v. Nistle, 533 A.2d 1350 (La. Ct. App. 1987).
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onder valse voorwendselen toegang is verkregen tot iemands woning:' Ook als
betrokkene niet de eigenaar is van de woning, of als de ruimte geen huis is, kan
er sprake zijn van eenbeschermwaardige priv6-sfeer. Zo kon een huurder zijn recht
opprivacy inroepen tegen de verhuurder.82 De rechterheeftbovendienuitgemaakt
dat ook een hotelkamer,83 een couchette in een stoomboot,84 een kamer in een
ziekenhuisss en kleedkamers en toiletten 6 kunnen worden gekwalificeerd als
'privt'· Niettemin is duidelijk dat niet alle ruimtes kunnen worden gerekend tot
de priv6-sfeer. De rechter past de vuistregel dat het recht op privacy niet van
toepassing is in publieke ruimtes, zelfs bijzonder strikt toe.87 Niemand is
aansprakelijk voor het waarnemen, fotograferen, aftuisteren of anderszins
registreren van een persoon op de openbare weg,88 in een parkeergarage,89 op het
podiumtijdenshet Woodstockfestival, ° op een luchthaven," in een fitness club,92
in de rechtszaal'3 of in een deel van de gevangenis dat vanafde buitenkant zichtbaar
is.94 Zelfs het fotograferen van een koppel in een romantische pose en de weergave

van een aanranding in een wasserette achtte de rechter geen inbreuk op de priv695
sfeer, omdat de gebeurtenissen zich hadden afgespeeld in de openbare ruimte.
Kortom, 'this tort does not apply to matters which occur in public place or a place
,96
which is otherwise open to the public eye.
Ondanks de populariteit van de hierboven beschrevenpublic locus doctrine, leeft
ook bij de Amerikaanse common law rechter het besef dat het recht op privacy
bedoeld is om personen te beschermen in plaats van ruimtes. In de jurisprudentie
zijn dan ook een aantal uitspraken te vinden die andere aspecten van het priv6-leven
in bescherming nemen dan private ruimtes. Al in 1931 oordeelde rechter Rees in
de zaak Rhodes v. Gra,nan dat de privacy van telefoongesprekken een even grote

81
82

Dietemanv. Time, Inc.,449 F.2d 245 (9th Cir. Cal. 1971).
Welsch v. Pritchard, 125 Mont. 517,241 P.2d 816 (1952),

83

Newcomb Hotel Co. v. Corbett, 27 Ga. App. 365 (1921); Carter v. Innisfree Hotel, 661 So. 2d 1174
(Ala. 1995)
Byfield v. Candler, 33 Ga. App, 275 (1924).
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Noble v. Sears, Roebuck & Co.,33 Cal. App. 3d 654(Cal. App. 2d Dist1973)
Harkey v. Abate, 131 Mich.App. 177 (1983).
Zie in kritische zin: McClurg 1995, p 988-1088.
Zie onder meer Themo v. New England Newspaper Pub. Co., 306 Mass. 54 (1940); Delury v.
Krechtmer, 66 Mice.ld 897 (1971).
King v. Crown Cork & Seal Co., 5 Ohio App.3d 49 (Ohio Ct. App., Wood County 1982).
Man v. Warner Bros, 317 F. Supp. 50 (S.D.N.Y. 1950).
Fogel v. Forbes, Inc., 500 F. Supp. 1081 (E. D. Pa. 1980).

Foster v. Livingwell Midwest, Inc., 865 F.2d 257 (1988).
Berg v. Minnneapolis Star & Tribune Co., 79 F.Supp. 957 (D. Minn.1948); Hartman v. Meredith
Corp., 638 F. Supp 1015 (D. Kann. 1986).
Cox Communcations, Inc. v. Lowe, 173 Ga. App. 812 (1985)
Respectievelijk Gill v. Hearst Pub. Co., 40 Cal.2d 224 (1953); Batts v. Capital City Press, Inc.,
479 So.2d 534 (La. Ct. App. 1st. Cir. 1985).
Fogel v. Forbes, Inc., 500 F.Supp. 1081 (E.D. Pa. 1980).
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bescherming verdient als andere aspecten vanhetprivt-leven:7 'The evil incident
to the invasion of the privacy of the telephone is as great as that occasioned by
unwarrantedpublicity in newspapers andbyothermeans ofaman'sprivate affairs
for which courts have granted the unjuredpersonredress.' Daaromstelde de rechter
Graman aansprakelijk wegens het afluisteren van de telefoongesprekken van
Rhodes. De bescherming van de privacy van de telefoon is daarna in de rechtspraak
van de meeste staten erkend, in die gevallen dat strafrechtelijke verboden op
schending van het telefoongeheim geen uitkomst boden.98 De bescherming van
het briefgeheim doet opmerkelijkerwijs op later datum zijn intrede in de
jurisprudentie99 en wordt soms zelfs gebaseerd op de rechtspraak in zake het
telefoongeheim. In 1976redeneerde eenrechterbijvoorbeeld dat aangezien iedereen
redelijkerwijs mag verwachten datzijn telefoongesprekkenniet worden afgeluisterd,
iedereen er ook vanuit mag gaan dat zijn persoonlijke post niet wordt geopend
en gelezen door onbevoegden.'00 De privacy van communicatie is beperkt tot die
vormen van communicatie die kunnen worden beschouwd als vertrouwelijk of
besloten. Zo achtte een rechter privacy niet geschonden bij het beluisteren van
een gesprek over een eenvoudig op te vangen radiofrequentie.'°' Ook in een zaak
waarin gesprekken waren afgeluisterd via een telefoonlijn die niet bedoeld was
voorprivt-gebruik, was het recht op privacy niet in het geding.'02 Bovendien wordt
in de Verenigde Staten aangenomen dat een deelnemeraanhet gesprek geen inbreuk
kan maken op de vertrouwelijkheid daarvan. Daarom is het opnemen van een
103
telefoongesprek door een van de gesprekspartners niet onrechtmatig.
Een aantal zaken kan in verband worden gebracht met de privacy van intieme
relaties. De zaak Rajferty v. Hartford Courant Co. bijvoorbeeld betrof een foto
van een unweddingfestivity. De rechtbank ging ervan uit dat er sprake was van
een inbreuk op het priv6-leven van betrokkenen, hoewel de 'ceremonie' in de

97
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99
100

Rhodes v. Graham, 238 Ky. 225 (1931).
Zie onder meer McDaniel v. Atlanta Coca Cola BottlingCo.,BO Ga. App. 92(1939); Elson v. Bowen,
83 Nev. 515 (1967); IL Crone v. Ohio Bell Tell Co.,120 Ohio App. 129 (Ohio Ct. App., Franklin
County(1963); Roach v. Harper, 143 W.Va. 869(1958); Nader v. General Motors Corp.,255 N.E.2d

765 (N.Y. 1970).
Oorzaak is dat in de meeste staten het briefgeheim wettelijk is vastgelegd
Vernars v Young, 539 F.2d 966,969 (3d Cir. Pa. 1976).

101

Edwards
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Simmons v. Soutnwestern Bell Tel. Co.,452 F. Supp. 392 (W.D. Okla. 1978).
Smith v. Cincinannatti Post & Times-Star, 475 F.2d 740 (6th Cir. Ohio 1973); Dieteman v. Time,
Inc., 449 F.2d 245 (9th Cir. Cal. 1971); Chaplin v. National Broadcasting Co., 15 F.R.D. 134 (D.
N.Y. 1953); Martin v. DeSilva, 566 F.2d 360 (lst Cir. Mass. 1977), In re Bates, 555 S.W.2d 420
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Farms Ins. Co., 833 F. 2d 535 (5th Cir. La. 1987).

(Tex. 1977).
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openlucht was voltrokken.'04 Daarnaast is er een snel groeiende verzameling van
105
zaken over het begluren of filmen van seksuele activiteiten.

Verderheeft ook de bescherming vande privacy vanhet lichaamin beperkte mate
ingang gevonden in de rechtspraak van sommige deelstaten. In een aantal zaken
is uitgemaakt dat het ongewenst fotograferen offilmen vanbepaalde lichaamsdelen
een inbreuk maakt op privacy. Zeer bekend is de zaak Daily Times Democrat v.

Graham waarin een vrouw klaagde dat iemand een foto van haar had genomen
106
op het gdnante moment dat haar rok omhoog waaide in een pretparkattractie.
De rechter achtte dat een inbreuk op haarprivacy. Hetzelfde geldtvoor hetnemen
vanrontgenfoto's zondertoestemming vanbetrokkene:07 Daarnaast is ereen zaak
bekend waarin een vordering wegens inbreuk op privacy slaagde bij een gedwongen
108
afname van bloed door een onbevoegde.

Tenslotte is er een aantal zaken die niet of minder goed zijn in te delen bij de
traditionele onderdelen van de priv6-sfeer. In het algemeen gaat het wet om casus
waarin inbreuken wordt gemaakt op gebeurtenissen of dingen die op de een of
andere manier 'priv6' zijn, zoals het doorzoeken van iemands tas.'09 Daarnaast
is er een enkel geval waarin de onrechtmatigheid van de inbreuk niet samenhangt
met het priv6-karakter van hetgeen waarop inbreuk wordt gemaakt, maar met de
opdringerige wijze waarop betrokkene wordt benaderd. Zo won Jacky Onassis,
de weduwe van president Kennedy, een zaak tegen de paparazzo Galella, die haar
enhaarkinderenonophoudelijkbelaagde en fotografeerde inruimtes die doorgaans
niet worden gerekend tot de priv6-sfeer (restaurants, winkels, scholen en
schoonheidssalons). De districtsrechtbank vond dat een'torrentofalmost unrelieved
abuse into the privacy ofeverdayactivity' en veroordeelde Galella."0 Veelzeggend
is dat het verbod dat de rechtbank had uitgevaardigd, in hoger beroep weliswaar
in stand bleef, maar werd gebaseerd op het strafrechtelijk verbod op harassment

104
105
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Rafferty v. Hartford Courant Co., 36 Con. Supp. 239 (Con. Supp. Ct. 1980).
Zie Boyles v. Kerr, 855 S.W.2d 593 (Tex. 1993);/n re Thomas, 118 B.R. 421 (Bankr. D.S.C. 1990);
Carter v. Innisfree Hotel, 661 So. 2d 1174 (Ala. 1995); McCall v. The Sherwood Inn, no. 52879
(lowa Dist. Ct 25 juni 1992), aangehaald en besproken in E. Alderman & C. Kennedy, The Right
to Privacy, New York: Vintage House 1997, p. 249-65; zie ook McClurg 1995, p. 1022-23 en de
daar aangehaalde krantenberichten over vergelijkbare rechtszaken; vgl. People v. Gibbons, 263
Cal. Rptr. 905 (4th Dist. 1989) (brede uitleg strafrechtelijk afluisterverbod wegens schending van
het recht op privacy door het filmen van seksuele activiteiten).
Daily Times Democrat v. Graham, 276 Ala. 380 (1964); zie ook York v. Story, 324 F.2d 450 (9
Cir. 1963) (maken van naaktfoto door politieagent is in strijd met het recht op privacy. Toewijzing
van de vordering op grond van de Civil Rights Act).
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Estate of Berthiaume v. Pratt, 365 A.2d 792 (Me.
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Bednarik v. Bednarik, 18 N.J. Misc. 633,16 A2d 80 (N.J. Ch. 1940).
Sutherland v. Kroger Co., 144 W.Va. 673 (1959).
Galella v. Onassis, 353 F Supp. 196,227 (S.D.N.Y. 1972).
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in plaats van het recht op privacy.'11 Daarmee bevestigde het hofvan New York
impliciet dat er alleen sprake is van een inbreuk op privacy, in de zin van intrusion
upon seclusion, wanneer de priv6-sfeer in het geding is.
4.2

De inbreuk

Het tweede vereiste om te kunnen spreken van een 'intrusion upon seclusion' is
dat er sprake is van een inbreuk. Onder het leerstuk trespass, waaruit dit type

privacyschending is voortgekomen, geldt louter het fysieke binnentreden van
bepaalde ruimtes als inbreuk. Het recht op privacy beschermt daarentegen ook
tegenhetobserverenofregisteren vanbetrokkene in dienspriv6-sfeerendemeeste
rechtszakenhebben dan ookbetrekking op gluren, 112 afluisteren,1 13 fotograferen' 14
of filmen van een persoon: 15 In een enkele zaak is erkend dat ook het op andere
wijze verhinderen van een rustig priv6-leven, zoals het bestoken van iemand met
telefoontjes, een inbreuk kan opleveren op de privd-sfeer. 1 16 Doorgaans zullen
inbreuken op de privt-sfeerdie geen verbandhoudenmet registratie ofobservatie,
in andere juridische categorieen vallen dan inbreuken op privacy. De law Of
nuisancebeschermt de huiselijke sfeertegenhinderenkan in sommige staten ook
worden ingeroepen tegen bovengenoemde tele foonterreur.117 De tort die wordt
aangeduid als 'intential infliction of mental distress', biedt bescherming tegen
allerlei vormen van outrageous conduct, waaronder grove vormen van belaging,
inclusiefwederomtelefoonterreur. 118 Innegatieve zin kan dus met Prosser worden
gezegd dat ' [the tort of intrusion] has been useful chiefly to fill in the gaps left
111

112
113

114
115

116

117

118

Galella v. Onassis, 487 F.2d 986 (2d Cir. N.Y 1973); zie ook Nader v. General Motors Corp., 255
N.E.2d 765 (N.Y. 1970) (overijverige verzameling van informatie is mogelijk een inbreuk opprivacy
maar in dit geval niet bewezen); Pinkerton National Detective Agency, Inc. v. Stevens, 108 Ga.
App. 159 (1963).
Zie onder meer Moore v. New York Elevated R. Co., 130 N.Y. 523 (1892); Souder v. Pendleton
Detectives, 88 So. 2d 716 (La. Ct. App. 1st Cir. 1956).
Zie onder meer Rhodes v. Graham, 238 Ky. 225 (1931), Hamburger v. Eastman, 106 N.H. 107
(1964).
Zie onder meer Daily Times Democrat v. Graham, 276 Ala. 380 (1964); Love v. Southern Bell Tel.
& Tel. Co., 262 La. 1117 (1972).
Zie onder meer Shulman v. Group W Productions, Inc., 18 Cal. 4th 200 (1998),Boyles v. Kerr,
855 S.W.2d 593 (Tex. 1993); In re Thomas, 118 B.R. 421 (Bankr. D.S.C. 1990).
Housh v. Path, 165 Ohio St. 35 (Ohio Ct. App. 1956); afwijzend Nader v. General Motors COIp.,
255 N.E.2d 765 (N.Y. 1970) ('Wecannot findanyactionable invasionofprivacyin the allegations
thatthe appelant [...] was responsible forthemakingofa largenumberofthrateningand harassing
telephone calls to the plaintiffs home at odd hours. Neither of these activities, however offensive
and disturbing, involved intrusion for the purpose of gathering information of a private and
confidential nature).
Wiggins v. Moskins Credit Clothing Store, Inc., 137 F. Supp. 764 (D.S.C. 1956); zie ook Pritchett
v. Board ofCommissioners of Knox County, 42 Ind. App. 3d (1908) (verbod op gluren
gebaseerd
op nuisance)
Zie bijvoorbeeld Duty v. General Finance Co., 154 Tex. 16 (Tex. 1954) (telefoonterreur door
schuldeiser).
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by trespass, nuisance, the intentional infliction of mental distress, and whatever
119
remedies there may be for the invasion of constitutional rights'.
4.3

Highly ofensive

Het laatste vereiste dat de restatement noemt, luidtdat de inbreuk op de priv6-sfeer
highly 0#ensive moet zijn. In de zaak Miller v. National Broadcasting Co. heeft
een Californisch hofduidelijk gemaakt dat bij de vaststelling van dit element alle
omstandigheden van het geval een rol spelen, 'including its degree and setting
and the intruders"motives andobjectives":120 Het filmen van een spoedbehandeling
van een patient in diens woning kon volgens het hof deze toets niet doorstaan.
In veel andere zaken wordt niet toegekomen aan de beantwoording van de vraag
of een privacyinbreuk o#ensive is, omdat de rechter de overige twee voorwaarden
vrij restrictiefpleegt uit te leggen. De restatement verwijst echter naar een aantal
casus waarin een vordering op deze grond is afgewezen. Zo wordt de zaak
Horstman v. Newman aangehaald, waarin iemand eroverklaagde dat de verhuurder
op een zondag langs was gekomen om achterstallige huur op te eisen.121 Andere
voorbeelden van niet highly o#ensive bevonden inbreuken zijn het ongevraagd
toezenden van reclame,122 hetaanhouden van mensen op straat omreclame te maken
voor een politieke partij en het testen van werknemers op het gebruik van drugs
en alcohol. 123

4.4

De rechtvaardigingsgronden

Hoewel wordt aangenomen dat de toestemming en andere rechtvaardigingsgronden
altijdkunnen worden ingeroepen als verweer tegeneenaanklacht wegens schending
van privacy, 124 wordt zelden expliciet toegekomen aan de rechtvaardigingsgronden
aangezien deze al zijn meegenomen bij de vaststelling van de privacyinbreuk. Zo
gaan de meeste rechters ervan uit dat er geen sprake is van een inbreuk op privacy

wanneer betrokkene impliciet of expliciet zijn toestemming heeft gegeven voor
de 'inbreuk'. Bovendien plegen rechters de toestemming van betrokkene vaak af
te leiden uit de omstandigheden van het geval, waardoor het verweer vermengd
raakt met de beantwoording van de vraag ofde situatie waarop inbreuk is gemaakt
priv6 is. Zo oordeelde de rechter in de zaak Gill v. Hearst Publishing Co. dat het

119
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Prosser 1960, p. 392.
Miller v. National Broadcasting Co., 187 Cal. App. 3d 1463 (Cal. App. 2d Dist. 1986)

121

Horstman
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Stilson v. Reader's Digest Ass'n, 28 Cal. App. 3d 270 (Cal. App. ist Dist. 1972); Bradshaw v.
Michigan Nat'l Bank, 39 Mich.App 354 (1972)
Luedtke v. Nabors Alaska Drilling, Inc , 768 P.2d 1123 (Alaska 1989).
Zie Restatement 2nd, Torts, § 652F en G.
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stel dat in een openbare ruimte een romantische pose aannam, vrijwillig hun beider
recht op privacy had opgegeven op het moment dat het paar de publieke sfeer
betrad.125 Nog verder ging het hof van Florida, dat in de zaak Florida Pub. Co.

v. Fletchers op basis van 'implied consent by custom and usage' oordeelde dat
de politie en brandweer niet aansprakelijk waren voor de inbreuk op de privacy
van de slachtoffers van een ramp, toen zij de media uitnodigden om verslag te doen
van die ramp.126 Uit verklaringen van de media was namelijk gebleken dat dergelijke
uitnodigingen een gevestigde praktijk vormden. Daarmee stemden de slachtoffers

in 'by implication', aldus het hof. 127
Ook andere rechtvaardigingsgronden worden vaak meegenomenbij de vaststelling
van een privacyinbreuk. Met name de doctrine van de reasonable expectations

ofprivacy lijkt zich daarvoor goedte lenen. In menige zaak is namelijk uitgemaakt
dat betrokkene redelijkerwijs niet kan verwachten dat anderen zich onthouden
vantoezicht voorgerechtvaardigde doeleinden. In de zaakEl,norev. Atlantic Zayre
Inc. achtte de rechter bijvoorbeeld privacy niet geschonden toen de eigenaar van
een winkel zijn klanten op de wc begluurde door een kier in het plafond, omdat
er klachten waren geweest over sodomie (hetgeen in Georgia toentertijd nog
strafbaar was).128 In Saldana v. Kelsey-Hayes oordeelde derechterdat eenpersoon
geen recht op privacy had omdat zijn werkgever op gegronde redenen een
onderzoek tegen hem had laten instellen door een priv6-detective, ook al had de
detective daarbij betrokkene in diens huis geobserveerd en benaderd.129 Met
soortgelijke redeneringen is de privacybescherming van werknemers ten opzichte
van werkgevers nagenoeg om zeep geholpen. Algemeen wordt namelijk
aangenomen dat, vanwege het gerechtvaardigde toezicht van de werkgever, een
werknemer in het algemeen geen redelijke privacyverwachtingen kan hebben ten
aanzien van zijn kantoor en spullen,130 zijn communicatie'3' en relaties op het
werk.132 Het recht volgt hier de in de VS vrij algemeen aanvaarde opvatting dat

125

Gill v. HearstPub. Co., 40 Cal. 2d 224 (1953).

126

Florida Pub. Co. v. Fletcher, 340 So. 2d 914 (Fla.1976).

127

Florida Pub. Co. v Fletcher, 340 So. 2d 914, 918-19 (Fla. 1976).
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Elmore v. Atlantic Zayre, Inc , 178 Ga. App 25 (1986); Het hooggerechtshof van de staat Georgia
heeft cnige jaren geleden het strafrechtelijke verbod op sodomie vernietigd op grond van het recht
op privacy [!] uit de Grondwet van Georgia, zie Powell v. State, 270 Ga. 327 (1998).
Saldana v. Kelsey-Hayes, 178 Mich. App. 230 (1989).
Morton v. Hartigan, 145 Ill.App. 3d 417 (Ill. App. Ct. 1st Dist 1986); Williams v. Collins, 728
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F.2d 721 (5th Cir Miss. 1984).
131
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Simmons v. Soutnwestern Bell Tel. Co., 452 F. Supp. 392 (W.D. Okla. 1978); Moffett v. Gene
B. Glick Co., 621 F Supp. 244 (1985).McClaren v. Microsoft Corp., 1999 Tex. App LEXIS 4103
(Tex. App. 1999).
Rogers v. International Business Machines Corp., 500 F.Supp. 867 (W.D. Pa. 1980).
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'employees who enter an employer's premises to do paid work have left "private"
space and entered a "public" arena'.'33

Tenslotte is het in dit verband van belang oni op te merken dat doorgaans wordt
aangenomen dat de vrijheid van meningsuiting niet in de weg staat aan de
privacybescherming die in deze paragraaf is besproken. Omdat het bij intrusion
hooguit gaat om het verzamelen van informatie, in plaats van het verspreiden van
informatie, hoeft in mindere mate rekening te worden gehouden met de
134
grondwettelijke bescherming van de meningsuiting uit het Eerste Amendement.
'The First Amendement is not a license to trespass, to steal, or to intrude by
electronic means into the precincts of another's life', aldus rechter Hufstedler in
een veel aangehaalde passage uit de zaak Dieteman v. Time, Inc. 135 De vrijheid
van meningsuiting of persvrijheid kan wel een rol spelen bij het beantwoorden
van de vraag of de inbreuk op privacy highly 01Tensive is.

5

Public disclosure

De ton die ziet op inbreuken op de priv6-sfeer en de tort die ziet op publicaties
over het priv6-leven zijn nauw verwant.136 Bij de eerste categorie, die hierboven
is behandeld, gaat het om de bescherming van priv6-zaken tegen voornamelijk
de vergaring van informatie. Bij de tweede categorie gaat het om de bescherming
tegen de verdere verspreiding van die informatie over priv6-zaken. Verspreiding
maakt het mogelijk dat een groot publiek van de informatie op de hoogte komt
en als het ware naar binnen gluurt in de priv6-sfeer. In beide gevallen gaat het om
de bescherming van privt-zaken. Het verschil betreft de aard van de handeling
waarvoor iemand aansprakelijk kan worden gesteld. In het eerste geval is iemand
verantwoordelijk voor kennisneming van andermans privt-zaken. In het tweede
gevalis iemand verantwoordelijk voor kennisgeving over andermans priv6-leven.
De tort die in deze paragraaf wordt behandeld, heeft betrekking op de
laatstgenoemde handelingen.

133

A.F. Westin, 'Privacy in the Workplace: how well does Privacy Law Reflect American Values?',
Chicago-Kent Law Review 1996, p. 271-283; zie ook Note, 'Adressing the New Hazards of the
High Technology Workplace, Harvard Law Review 1991, 898-916.
Dieteman v. Time,Inc., 449 F.ld 245 (9th Cir. Cal.1971); Shulman v. Group W Productions, Inc.,
18 Cal. 4th 200 (1998).
1

134
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Dieteman v. Time, Inc., 449 F.2d 245,249 (9th Cir. Cal.1971).
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Zie ook Bloustein 1964, p. 968
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De tweede restatement definieert de privacyinbreuk als volgt:
One who gives publicity to a matter concerning the private life of another is
subject to liability to the other for invasion of his privacy, if the matter
publicized is of a kind that would be highly offensive to a reasonable person,
and is not of legitimate concern to the public. 137

Aan de hand van deze definitie zou de tort kunnen worden ingedeeld in vier
elementen, te wetenpriv6-zaken, openbaarmaking, highly o#ensive engeenpubliek
belang. Om redenen die hieronder worden toegelicht, worden in onderstaande
behandeling de elementen 'matter concerning private life' en 'highly offensive
matter' samengevoegd tot 66n element: priv6-zaken. De andere twee elementen,
te weten openbaarmaking en publiek belang, zullen wel afzonderlijk worden
behandeld.
5.1

De twee betekenissen van het begrip 'privi'

In zijn artikel'Privacy, Freedom and Respect for Persons' maakt de filosoofBenn
een onderscheid tussen twee manieren waarop de kwalificatie'priv6' kan worden
gebruikt. 138 In de eerste betekenis is 'priv6' een descriptiefbegrip dateen feitelijke
stand van zaken beschrijft. Benn geeft het voorbeeld van twee personen die zich
verbergen in de struiken in de hoop dat hun gedrag priv6 blijft. Als een toevallige
passanthen zou opmerken, zou hun situatie nietmeervolledigpriv6 zijn. Doorgaans
wordt de kwalificatie 'privd' echter in normatieve zin gebruikt. Het priv6-leven
ziet dan niet op een onderdeel van het leven waarmee toevallig niemand zich
bemoeit, maar op die onderdelen van het leven waarmee buitenstaanders zich niet
mogen bemoeien. Dergelijke aspecten van het leven blijven ook 'priv6' als ze in
deopenbaarheid zijn gekomen. OmmetBenntespreken:'Aprivate roomremains
,139
private in spite of uninvited intruders.

De rechtspraak en wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de openbaarmaking van het priv6-leven houden de twee betekenissen die Benn onderscheidt, helaas onvoldoende uit elkaar. In vrijwel alle vonnissen en artikelen wordt
er namelijk van uitgegaan dat wanneer bepaalde feiten in de openbaarheid zijn
gebracht, zij per definitie niet meer priv6 zijn en dat om die reden het recht op

137
138

139

Restatements 2nd, Torts, § 652D.
S.I. Benn, 'Privacy, Freedom and Respect for Persons', in: J.R. Pennock & J.W. Chapman (red.),
Nomos XIII: Privacy,New York: Atherton Press 1971, p. 1-26.
Benn (1984), p. 223.
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privacy niet meer van toepassing is : 40 Een rechter stelde zelfs: 'It is unrealistic
and illogical to hold that there has been an invasion of privacy by publishing a
matter of public record available to the eyes, ears and curiosity of all who care
to look, listen or read."4' Deze opvatting gaat voorbij aan het feit dat de zaken
die innormatieve zin'privt' zijn, Oberhaupt niet in de openbaarheidmogen komen,
en dat verdere verspreiding van de informatie de schending van de privt-zaken
kan verergeren. Wanneer een krant bijvoorbeeld zonder enige aanleiding een
minutieuze beschrijving van iemands priv6-leven publiceert, is er sprake van een
schending van recht op privacy. Datdezelfde informatie elders albeschikbaar was,
doet daar in beginsel niets aan af. Omgekeerd verdienen niet alle aspecten van
het leven die feitelijk onopgemerkt (ofwel priv6 in descriptieve zin) zijn gebleven,
privacybescherming. Ongeregistreerde misdaad behoort bijvoorbeeld nietper se
tot het beschermenswaardige priv6-leven.
Net zoals bij de tort inzake intrusion, zou ookbij publicaties het toepassingbereik
van het recht op privacy moeten worden beperkt tot de aspecten van het leven die
in normatieve zin 'priv6' zijn, zoals het huiselijke leven, de vertrouwelijke
communicatie en de intieme relaties. De rechtspraak heeft dit opgelost door alleen
publicaties over dergelijke priv6-zaken aan te merken als highly 0#ensive. In feite
is dus het element priv6-zaken in normatieve zin ondergebracht bij het element

highly 01Iensive.

Debovengenoemde regel dat iemand alleen aansprakelijk is voorpublicaties over
zaken die in descriptieve zin priv6 zijn, vloeit niet voort uit bekommernis om
privacybescherming, maar hangt samen met het idee dat de verantwoordelijkheid
voor een publicatie van reeds openbare feiten, primair ligt bij degene die de feiten
voor het eerst openbaarde. Zo kan een journalist kwalijk aansprakelijk worden
gesteld voor het gebruik van in formatie die de overheid in openbare registers heeft
opgenomen of die betrokkene zelf in de publiciteit heeft gebracht. Een goed
voorbeeld is de geruchtmakende zaak Cox Broadcasting Corp v. Cohn. Daarin
klaagde een slachtoffer van een verkrachting erover dat een journalist informatie
uit openbare rechtbankverslagen had gebruikt in een artikel over de verkrachting
dat haar met naam en toenaam vermeldde. In die zaak overwoog het Federale
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Zie onder meer Smith v. National Broadcasting Co., 138 Cal. App. 2d 807,292 P.2d 600 (Cal.
App. 2d Dist. 1956); Cox Communications, Inc. v. Lowe, 173 Ga. App. 812 (1985), Reece v. Grissom
154 Ga.App. 194 (1980); Fry v. Ionia Sentinel-Standard, 101 Mich. App. 725 (1980); Shorter v.
Retail Credit Co., 251 F. Supp. 329 (D.S.C. 1966); McNutty v. New Mexico State Tribune, 88
N.M. 162 (N.M Ct. App. 1975); Meetze v. Associated Press, 230 S.C. 330,95 S.E.2d 606; Williams
v. Coffee County Ban, 168 Ga. App. 149 (1983); Metter v. Los Angeles Examiner, 35 Cal. App.
2d 304 (Cal. App. 2d Dist. 1939).
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Hooggerechtshof het volgende: 'If there are privacy interests to be protected in
judicial proceedings, the States must respond by means which avoid public
documentation orotherexposure ofprivate information. [...] Oncetrue information
is disclosed in public court documents open to public inspection, the press cannot
be sanctioned for publishing it.' 142 Als de openbaarmaking van de namen van
verkrachtingsslachtoffers al een schending vanprivacy inhoudt (quodnon),143 dan
is de overheid daarvoor verantwoordelijk, niet de journalist, aldus het Hof.
5.2

Privd-zaken

Het toepassingsbereik van het tweede type privacyinbreuk is beperkt tot de
onderdelen vanhet leven die innormatieve zin'prive' zijn Daarbij zijn de klassieke
aspecten vanprivacybescherming, zoals de privacy van de woning, communicatie,
relaties en lichaam terug te vinden in de rechtspraak en literatuur. Zo staat in de
tweede restatement op de lijst van voorbeelden van priv6-aangelegenheden onder
meer het huiselijke leven, persoonlijke brieven, familieruzies, seksuele relaties
en genante ziektes.144 Dejurisprudentie heeft voornamelijkbetrekkingop deprivacy
van intieme relaties en private delen van het lichaam. De publicatie van iemands
seksuele activiteiten ofintieme verhoudingen, het openbaarmaken van de identiteit
van de vader van een buitenechtelijk kind en het verspreiden van een verslag van
de confrontatie van een adoptiefkind met haarbiologische moeder, achtte de rechter
een stuitende schending van het recht op privacy:45 Ook de publicatie van een
naaktfoto, een rontgenfoto van iemands bekken en het feit dat iemand transseksueel
146
is, leverde in bepaalde gevallen een schending van privacy op.

Daarnaastblijkt uit een overzicht van de rechtspraak datniet alle ruimtes, relaties,
communicaties en lichaamsdelenprivt zijn. Rechters wijzeneenberoep op privacy
consequent af wanneer een publicatie betrekking heeft op gedrag dat plaatsvindt
142
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Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469,496 (1975).
Idem, p. 492 ('The commission of crime, prosecutions resulting from it, and judicial proceedings
arising from the prosecutions, are without question events of legitimate concern to the public').
Restatements 2nd, Torts, § 652D, p. 386.
Respectievelijk: Garner v. Triangle Pubs., 97 F. Supp. 546(D.N.Y. 1951); Hawkins v. Multimedia,
Inc., 288 S.C. 569 (1986); Hall v. Post, 85 N.C. App. 610 (1987); McSurely v. McClellan, 243
App.D.C. 270 (1985); Guinn v. Church of Christ, 775 P.2d 766 (Okla. 1989); zie ook People v.
Colon and Cardona, New York Law Journal 30 juni 1992, p. 21 (N.Y. Sup. Ct. 1992); Boyles v.
Kerr, 855 S.W.2d 593 (Tex. 1993).
Lambert v. DowChemical Co.,215 So. 2d 673 (La. Ct. App. 1st Cir. 1968); Banks v. Kings Features
Syndicate, 30 F. Supp. 352 (D.N.Y. 1939); Myers v. U.S. Camera Pub. Corp., 9 Misc. 2d 765 (N.Y.
City Ct. 1957); McCabe v. Village Voice, Inc, 550 F. Supp. 525 (E.D. Pa. 1982); Wood v. Hustler
Magazine, Inc., 736 F.2d 1084 (5th Cit. Tex. 1984); Dias v. OacklandTribune, Inc., 139 Cal. App.
3d l 18 (Cal. App. 1st Dist. 1983); zieook York v. Story, 324 F.2d 450 (9th Cir. Cal. 1963) (maken
en verspreiden van naaktfoto door politieagent is in strijd met het recht op privacy. Toewijzing
van de vordering op grond van de Civil Rights Act).
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in de openbare ofsemi-publieke ruimte. Op straat, in een voetbalstadion, voortuin,
147
bar, casino ofclub is het recht opprivacy dus niet van toepassing. Relatieskomen
alleen in aanmerking voorprivacybescherming, wanneerzij persoonlijk ofintiem

zijn. Het al dan niet betrokken zijn bij een vakbond of bedrijf valt niet in die
categorie.148 Communicatie is ookniet zondermeerprivd. Daarom wees de rechter
een beroep op het recht op privacy af in een zaak waarin iemand informatie had
geopenbaard die hij eenvoudig had kunnen onderscheppen op een kanaal voor
mobiele telefonie:49 Tenslotte is de zaak Nelson v. Maine Times vermeldenswaardig. In die zaak klaagde de moederover de publicatie vaneenportretfoto van
haar zoon bij een artikel over indianen. De rechter overwoog het volgende:
Merely exposing a person to undesired publicity is insufficient per se to
constitute a tort even though the exposure was unauthorized. Conj oined with
the exposure, publicity must be given to matters concerning the private, as
opposed to the public, life of the person involved, and mere publication of a
150
person's normal face is not of private concern only.

Deze overweging maakt duidelijk dat ook niet alle onderdelen van het lichaam
onder de bescherming van het recht op privacy vallen. Alleen bij de tentoonspreiding van private parts is privacy in het geding.
5.3

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheimen

Naast de bovengenoemde zaken bestaat er een groep van zaken waarin het recht
op privacy is ingeroepen tegen publicaties over feiten die geen duidelijk verband
houden met de traditionele onderdelen van het priv6-leven. Het gaat dan doorgaans
om informatie die binnen een speciale relatie rechtmatig is verkregen en vervolgens
in de openbaarheid wordt gebracht. Zo is er een reeks van zaken waarin dokters,
banken, werkgevers en winkeliers beschadigende informatie in de openbaarheid
brachten over respectievelijk hun patienten, clienten, werknemers en klanten. De
eerste zaak waarinde openbaarmaking vanhetprivd-levenis erkend als privacyinbreuk betrofbijvoorbeeld het geval dat een winkelier in zijn etalage een papier
had opgehangen met daarop de volgende tekst: 'Dr. W.R. Morgan owes an account

147

148

149
150
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Respectievelijk Jackson v. Playboy Enterprises, Inc., 574 F. Supp. 10 (S.D. Ohio 1983); Neff v.
Time, Inc., 406 F. Supp 858 (W.D. Pa. 1976); Floyd v. Park Cities People, Inc., 685 S.W.2d 96
(Tex. App. Dalas 1985); Fry v. lonia Sentinel-Standard, 101 Mich. App. 725 (1980); M&RInv.
Co. v. Mandarino, 103 Nev. 711 (1987); Spokane Police Guild v. Liquor Control Bd., 112 Wn.2d
30 (1989).
International Union v. Garner, 601 F. Supp l 87 (M.D. Tenn. 1985), Claspill v. Graig, 586 S.W.2d
458 (Mo. Ct. App. 1979); Fry v. Ionia Sentinel-Standard, 101 Mich. App. 725 (1980)
Edwards v. State Farm Ins. co., 833 F.2d 535 (5th Cir. La. 1987).
Nelson v Maine Times, 373 A.2d 1221,1225 (Me. 1977).
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here of $49.67. And ifpromises would pay an account this account would have
been settled long ago. This account will be advertisedas longas itremains unpaid.'
De rechtbank van Kentucky vond die kennisgeving een inbreuk op de privacy van
dr.Morgan.15' Vele gelijkluidende uitsprakenoverdeprivacy vaniemands schulden
zouden volgen.152 In een vergelijkbare groep uitspraken is bepaald dat een
werkgever niet zomaar beschadigende informatie over zijn werknemers mag
openbaren. Zo oordeelde een rechter dat privacy was geschonden toen een
werkgever bekendmaakte dat een van zijn werknemers onbetrouwbaar en
recalcitrant was, toen in hetbedrijfsblad werd geschreven dat een werknemerhad
gelogen in zijn sollicitatiebrief, en toen iemand aan een werkgever meldde dat
een van diens werknemers zes jaar geleden ontslagen was wegens alcoholisme
en aanranding van minderjarigen. 153 Ten slotte is er een reeks uitspraken waarin
het recht op privacy met weinig succes is ingeroepen tegen de openbaarmaking
door banken van de financiele gegevens over hun klanten en de verstrekking van
medische gegevens door artsen. 154
De bovengenoemde zaken moeten worden onderscheiden van de klassieke
bescherming van het privt-leven. In deze casus is hetprobleem namelijkniet zozeer
dat informatie wordt verspreid over zaken die in beginsel niemand aangaan, maar
dat informatie die in vertrouwen is gegeven aan mensen die het wel aangaat, wordt
doorgespeeld aan derden. Dat bepaalde informatie wordt uitgewisseld tussen
doktoren enpatienten, banken en clienten, werkgevers en werknemers en winkeliers
en klanten is in beginsel volkomen gerechtvaardigd. Deze informatie betreft in
het algemeen geen priv6-zaken waarvan kennisneming uit de aard der zaak
schadelijk is. Het gaat om vertrouwelijke informatie, dat wil zeggen informatie
die is verstrekt in het vertrouwen dat het niet aan derden zal worden doorgespeeld.
Het recht dat hier in het geding is, is niet het recht dat het priv6-leven met rust
wordt gelaten, maar het recht dat degene die in een bepaalde relatie informatie
rechtmatig onder zich krijgt, die informatie vertrouwelijk behandelt. Het gaat dus
om een recht inpersonam ten opzichte van de dokter, bank, werkgeveren winkelier.
Wat beschermd wordt is het vertrouwen dat verstrekte informatie alleen wordt
gebruikt voor het doeleinde waarvoor de informatie is verstrekt. 155

151

Brents v. Morgan, 221 Ky. 765 (1927).

152

Trammel v. Citizens News Co., 285 Ky. 529 (1941); Biederman's of Springfield, Inc. v. Wright,
322 S.W.2d 892 (Mo. 1959); Mason v. Williams Discount Center, Inc., 639 S.W.2d 836 (Mo. Ct.
App. 1982);
Beaumontv. Brown,401 Mich. 80(1977); Zinda v. Louisiana-Pacific Corp., 140 Wis. 2d277 (Wis.
Ct. App. 1987); Carr v. Watkins, 227 Md. 578 (1962).
Schoneweis v. Dando, 231 Neb. 180 (1989) (beroep op privacyafgewezen); Richfield Bank & Trust
Co. v. Sjorgren, 309 Minn. 362 (1976) (beroep op privacy afgewezen); Horne v. Patton, 291Ala.

153
154

701.

155

In Nederland pleegt men het onderliggende idee aan te duiden als het doelbindingsbeginsel.
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Het Amerikaanse recht kent verschillende aanknopingspunten voor de vestiging
van een recht op vertrouwelijkheid. Het recht op privacy is daarbij, gezien het
bovengenoemde verschil in de aard en functie van het recht op vertrouwelijkheid,
niet de meest voor de hand liggende keus. In het algemeen vormt het recht op
privacy dan ook niet de grondslag voor de toewijzing van een claim wegens
schending van vertrouwelijkheid. Een recht op vertrouwelijkheid kan, ten eerste,
direct voortvloeien uit het contract tussen de partijen. Zo zou bijvoorbeeld in de
geneeskundige behandelingsovereenkomst of een koopovereenkomst expliciet
een beding kunnen worden opgenomen over de vertrouwelijkheid van de binnen
hetkader van de overeenkomst verstrekte informatie. Wanneer de contractspartijen
geen uitdrukkelijke afspraken hebben gemaakt, kan de rechter eventueel de
vertrouwelijkheid als impliciet beding in de overeenkomst lezen. In veel staten
kiestde rechter voordeze oplossing in hetkader van de verhouding tussenbanken
en hun clienten. 156 In sommige staten wordt ook het medisch beroepsgeheim
157
opgehangen aan een al dan niet impliciet contract.

Ten tweede kan in bepaalde gevallen een vordering wegens schending van
vertrouwelijkheid worden gebaseerd op de tort inzake fraudulent misrepresentation: 58 Wanneer een bedrijf of organisatie informatie verzamelt onder de
uitdrukkelijke belofte dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt,
is er sprake van misleiding indien het bedrij f of de organisatie zich niet aan die
belofte houdt.159 Als bijvoorbeeld een gegevensverwerker in strijd met zijn
gepubliceerde privacy policy persoonsgegevens verstrekt aan een derde, zou
betrokkene de gegevensverwerker op grond van frauduleuze misleiding kunnen
aanspreken indien hij financiele schade ondervindt van die verstrekking:60 In het
verlengde hiervan ligt de tort inzake negligent misrepresentation.'61 Daarvan is
sprake indien de gegevensverwerker kan worden verweten dat hij betrokkenen
156

Zie Annotation,'Bank's Liability, under State Law, for Disclosing Financial Information Concerning

157

Depositor or Customer', American Law Reports 4th, deel 81, Rochester, N.Y.: The Lawyers
Co-operative Publishing 1980, p. 378-409.
Orr v. Sievert, 162 Ga. App. 677 (1982),Martinov. Family Service Agency, 112 Ill. App. 3d 593

158

159

160

(Ill. App. Ct. 4th Dist. 1982)
Zie Restatements 2nd, Torts, § 525 ('One who fraudulently makes a misrepresentation of fact,
opinion, intention or law for the purpose of inducing another to act or to refrain from action in
reliance upon it, is subject to liability to the other in deceit fur pecuniary loss caused to him by
his justifiable reliance upon the misrepresentation').
Zie Boling v. Tennesse State Bank. 890 S.W.2d 32 (Tenn. 1994).
Zie U.S. Department of Commerce, Damages for Breaches of Privacy. Legal Authorizations and
Law (annex IV bij Safe Harbor Principles),

Mergers and Takeovers in U.S.

<www.export.gov/safeharbor/PRIVACYDAMAGESFINAL.htm>, juli 2000.
161

Zie Restatements 2nd. Torts, § 552 ('One who, in the course of his business, profession or

employment, or in any other transaction in which he has a pecuniary interest, supplies false
information for the guidance of others in their business transactions, is subject to liability for
pecuniary loss caused to themby theirjustifiablereliance upon the information, ifhe fails to exercise
reasonable care or competence in obtaining or communicating the information').
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onvoldoende heeft geYnformeerd over de wijze waarop verzamelde persoonsgege-

vens worden gebruikt. Zo oordeelde de rechter in de zaak Brouillard v. United
1Uuminating Co. dateen elektriciteitsmaatschappij die gegevens over wanbetalende
klanten aan kredietregistratiebureaus verstrekte weliswaar geen privacy had
geschonden, maar dat het bedrij f niettemin onrechtmatig had gehandeld omdat
het had nagelaten zijn klanten te informeren over de gegevensverstrekkingen. De
162
rechter wees de vordering wegens negligent misrepresentation toe.
Een derde mogelijkheid is om de betrekking tussen de partijen te zien als een

fiduciary relationship. Dit in equity ontwikkelde leerstuk houdt in dat iemand die
een speciale vertrouwensband met een ander heeft, verplicht is de schade te
vergoeden die ontstaat doordat een uit die verhouding voortvloeiende plicht is

geschonden: 63 Slechts eenbeperkt aantal verhoudingenis voldoende vertrouwelijk
om in aanmerking te komen voor een beroep op dit leerstuk. Oorspronkelijk ging
het uitsluitend om die verhoudingen waarbij een persoon zich als bewindvoerder,
vertegenwoordiger of advocaat had verbonden om een ander bij te staan.
Aanvankelijk viel zelfs de relatie tussen arts en patient niet in deze categorie van

fiduciary relationships.Ineen meerderheid van de staten is tegenwoordig echter
aanvaard dat de verhouding arts-patient een vertrouwensrelatie is waaruit een
juridisch afdwingbaarmedisch beroepsgeheim voortvloeit. 164 Minder geprivilegieerde verhoudingen, zoals die tussen bank en client, winkelier en klant en tussen

werkgever en werknemer vallen echter buiten in de categorie van de jiduciary
165
relationships.

Ten slotte wordt wel bepleit dat zich in de common law een aparte tort inzake
breach ofconfidence ontwikkelt. 166 Deze tort zou niet alleen van toepassing zijn
in speciale vertrouwensrelaties, maar telkens wanneer iemand uit de omstandigheden van het geval had mogen verwachten dat informatie niet naarbuiten zou worden
gebracht. In de Engelse common law, dat het recht op privacy niet erkent, bestaat

162
163

164

165

Zic Brouillard v. United Illuminatingco., 1999 Conn. Super. LEXIS 1754 (Conn. Super. Ct. 1999).
Zie Restatements 2nd, Torts, § 874 ('Onestanding ina fiduciaryrelationship withanotherissubject
to liability to the other for harm resulting from a breach of duty imposed by the relation').
Zie D.A. Elder, The Law of Privacy,New York: Clark Boardman 1991, p. 345-68 en in het bijzonder
de onder noot 33 aangehaalde jurisprudentie.
Afgezien van contractuele verplichtingen, worden in rechte alleen de verhouding doctor/patient,

beneficiary/trustee, guardian/ward, agent/principal, partnership, attorney/client en

166

director/shareholder als vertrouwelijk aangemerkt, zie S.M. Gilles, 'Promises Betrayed: Breach
of Confidence as a Remedy for Invasions of Privacy', BujIalo Law Review 1995, p. 40-44.
A.B. Vickery,'BreachofConfidence: an Emerging Tort', Columbia Law Review 1982,p. 1426-68;
D.A. Anderson. 'The Failure of American Privacy Law', in: B.S. Markesinis (red.), Protecting
Privacy, Oxford/New York: Oxford University Press 1999, p. 166; J. Litman, 'Information

Privacy/Information Property', Stanford Law Review 2000, p. 1283-313.
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een aanzienlijke hoeveelheidprecedenten op dit terrein:67 Inde Verenigde Staten

verkeert deze tort vooralsnog in een embryonale fase. 168

Wanneer de gegevensverwerker zelf geen verwachtingen heeft geschapen over
de vertrouwelijkheid van de omgang met persoonsgegevens, en de rechter geen
recht op vertrouwelijkheid erkent op basis van een impliciet contract of speciale
vertrouwensband, dreigt het individu verstoken te blijven van juridische
bescherming. Het is in die speciale gevallen dat sommige rechters onder
omstandigheden geneigd zijn een beroep op het recht op privacy toe te wijzen.
In de overige gevallen kan de vertrouwelijkheid van de gegevens tegenwoordig
voor een belangrijk deel worden gebaseerd op leerstukken die beter aansluiten
bij de bescherming van beroepsgeheimen.
5.4

Openbaarmaking

Een tweede vereiste voor de vestiging van aansprakelijkheid wegens publiciteit
over het priv6-leven is dat er sprake is van publiciteit. De restatement nnaakt
duidelijk dat niet elke publicatie publiciteit oplevert in de juridisch zin:69 Van
publicatie is namelijk sprake telkens wanneer iemand informatie aan een derde
doorgeeft. Publiciteit, daarentegen, betekent dat een groot publiek kan kennisnemen
vande informatie. 'Publicity means that the matter is made public, by communicating it to the public at large, or to so many persons that the matter must be regarded
as substantially certain to become one of public knowledge.'170 Van publiciteit
zal in ieder geval sprake zijn wanneer een publicatie in een krant of tijdschrift
verschijnt,17' wanneeriemand iets rondschreeuwt op de openbare weg, In wanneer
iemand duizendpersonen een briefstuurt' 73 en wanneeriets op de radio oftelevisie
verschijnt. Meer besloten vormen van communicatie lijken echter buiten het
toepassingsbereik te vallen van de tort, zoals gedefinieerd in paragraaf 652D van
de tweede restatement.'14 Rapporteur Prosser heeft echter in de toelichting op de
restateme,it de kanttekening opgenomen dat het niet ondenkbaar is dat rechters

in de toekomst dit type privacyinbreuk ook zouden gebruiken bij simple disclosures.
167

168
169

Zie Vickery 1982, p. 1453.
Vickery 1982, p. 1454-55.
Restatement 2nd, Torts, § 652D, p. 384-85

170

Idem.

171

Trammel v. Citizens News Co., 285 Ky. 529 (1941).
Bennett v. Norban, 396 Pa. 94 (1959); Biederman's

172

of Springfield, Inc. v. Wright, 322 S.W.2d

892 (Mo. 1959).
173

Kerby v. Hal Roach Studios, 53 Cal. App. 2d 207 (Cal. App. 1942).

174

Zie onder meer Swinton Creek Nursery v. Edisto Farm Credit, 334 S.C. 469 (S.C. 1999) ('Public
disclosure ofprivate facts requires disclosure akin to publications in mass-media. Communication
to a single individual or to a small group of people, absent a breach of contract, trust or other

confidential relationship, will not give rise to liability')
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Dit is in bepaalde gevallen ook gebeurd. Hierboven kwam al een aantal zaken ter
sprake waarin ook enkele mededelingen aan derde onrechtmatig zijn verklaard
omdat daardoor 'publiciteit' werd gegeven aan persoonlijke informatie, zij het
dat het in die gevallen meestal ging om een schending van het recht op vertrouwelijkheid. 175

5.5

Publiek belang

De tort die de openbaarmaking van het priv6-leven verbiedt, staat op gespannen
voet met de vrijheid van meningsuiting en in het bijzonder de persvrijheid. 176 Deze
vorm van privacybescherming stelt immers directe beperkingen aan de kern van
de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid om informatie te verspreiden. Ook andere
onderdelen van de het aansprakelijkheidsrecht, zoals de schending van goede naam
enhethieronderte sprekenfalse lighttype privacyinbreuk, raken aan dit grondrecht.
Toch is de botsing met de vrijheid van meningsuiting op die onderdelen van het
rechtminderpregnant, omdat de verspreiding van onjuiste informatie, waartegen
deze torts bescherming bieden, in de ogen van het Federale Hooggerechtshof in

beginsel geen grondwettelijke bescherming verdient.177 Bij de openbaarmaking
van het priv6-leven is daarentegen juist de waarheidsgetrouwe weergave van de
intimiteiten van het priv6-leven het probleem. De aan deze privacybescherming
inherente regulering van 'truthful speech' maakt een conflict met het Eerste
Amendement van de Amerikaanse Constitutie dus onvermijdelijk.178 Bovendien
kwam in de vorige paragraafnaar voren dat de tort uitsluitend ziet op openbaarmaking van informatie aan een groot publiek. Daardoor lijkt dit type privacyinbreuk
voornamelijk toegesneden op de activiteiten van de media, hetgeenproblematisch
is vanuit het oogpunt van de eveneens in het Eerste Amendement genoemde
persvrijheid. 179 In rechte impliceert een en ander dat de juridische bescherming
van hetpriv6-leven tegen publiciteit de strictscrutiny testmoet kunnen doorstaan
die het federale hooggerechtshof aanlegt bij beperkingen van de in het Eerste
Amendement genoemde vrijheden. Dit betekent dat de beperking van de vrijheid
175

176

177

178

179

Beaumont v. Brown, 401 Mich. 80(1977); Zinda v. Louisiana-Pacific Corp., 140 Wis. 2d 277 (Wis.
Ct. App. 1987); Carr v. Watkins, 227 Md. 578 (1962).
Zie over deze spanning onder meer E.J. Bloustein, 'First Amendment and Privacy: The Supreme
Court Justice and the Philosopher', Rutgers Law Review 1974, p. 41 e.v. ; T.I. Emerson, The System
of Freedom of Expression,New York: Random House 1970, p. 544 e.v.
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254,279 (1964); Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S.
323,340 (1974) ('Neither the intentional lie nor the careless error materially advances society's
interest in "unhibited, robust, and wide-open"debate on public issues [...] They belong to that
category ofutterances which "are no essential part of anyexpostion ofideas, and are ofsuch slight
social value as a step to truth that any benefit may be derived from them is clearly outweighed by
the social interest in order and morality').
Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469,491 (1975).
Zimmerman 1983, p. 300.
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van meningsuiting alleen geoorloofd is ten behoeve van een 'compelling state
interest' op een wijze die de vrijheid zo min mogelijk beperkt: Hoewel het
hooggerechtshof tot op heden nooit categorisch heeft bepaald dat de bescherming
van privacy tegen publicaties ongrondwettig is, heeft het hof gedurende de laatste
decennia consequent elke regulering van publicaties ten behoeve van privacybescherming afgedaan als strijdig met het Eerste Amendement van de Amerikaanse
Constitutie.181 Derhalve twijfelt een groot deel van de Amerikaanse rechtswetenschap momenteel aan de levensvatbaarheid van dit type tort. Edn commentator
meende zelfs al een requie,n voor de tort van Warren en Brandeis te moeten

schrijven.

182

Warren en Brandeis zelf hadden de spanning tussen het recht op privacy en de
vrijheid van meningsuiting overigens ook opgemerkt. Van Brandeis is bekend dat
hij een wat ambivalente houding had ten opzichte van het succes van hun artikel.
Hij heeft zelfs overwogen om een aan hun beroemde 'The Right to Privacy'
complementair artikel te schrijven onder de titel'The Duty ofPublicity'.183 Zover
is het nooit gekomen, maar in het privacyartikel behandelen Warren en Brandeis
wel een aantal rechtvaardigingsgronden voor inbreuken op het recht op privacy,
waaronder het verweer dat de gewraakte publicatie feiten betreft die het algemene
belang van het publiek raken.184 Zij achtten inbreuken op privacy in het algemeen
belang geoorloofd, maar die uitzondering biedt de pers slechts een geringe
speelruimte. Warren en Brandeis interpreteren het publieke belang namelijk vrij
strikt. Inbreuken opprivacyzijn in hun ogen alleen toegestaan wanneerbetrokkene
een publieke o fquasi-publieke functie vervult en de gepubliceerde informatie van
belang is om diens geschiktheid voor, of uitvoering van die publieke taak te
beoordelen. Een dergelijke restrictieve uitleg van het publieke belang is alleen
verenigbaar met een zeer beperkte opvatting van de vrijheid van meningsuiting.

180

181

182

Smith v. Daily Mail PublishingCo.,443 U.S. 97 (1979); Florida Star v. B.J.F.,491 U.S. 524(1989)
('We hold that where a newspaper publishes truthful information which it has lawfully obtained,
punishment may lawfully be imposed, if at all, only when narrowly tailored to a state interest of
the highest order').
Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975); Smith v. Daily Mail Publishing Co., 443
U.S. 97 (1979); Florida Star v. B.J.F., 491 U.S. 524 (1989).
D.L. Zimmerman, 'Requiem fora Heavyweight: a Farewell to Warren and Brandeis's Privacy Tort',
Cornell Law Review 1983, p. 291-369.

183

Zie de brief van Louis D. Brandeis aan Samuel D. Warren van 8 april 1905, aangehaald in: Barron

184

1979, p. 912; zie ook Brandeis' positieve stellingname overde zuiverende werking vanpubliciteit
in dezelfde briefwisseling: 'If the broad light of day could be let in upon men's actions, it would
purify them as the sun disinfects.'
Warren & Brandeis 1890, p 214-16.
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In die opvatting dient het Eerste Amendement alleen de meningsuiting over
185
aangelegenheden die direct te maken hebben met het bestuur van het land.
Deze beperkte uitleg van het begrip publiek belang is niet overgenomen in de
rechtspraak. Een goede illustratie van de bredere uitleg van het algemeen belang
is de zaak Sidis v. F-RPublishing:86 William James Sidis had nooit een politieke
of anderszins publieke functie vervuld, maar had in zijn jeugd enige bekendheid
gekregen als wonderkind. Al op zijn elfdejaarhieldhij lezingen voornatuurwetenschappers. Op zijn zestiende studeerde hij afaan Harvard. Daarna werdnietsmeer
van hem vernomen, tot een journalist van de New Yorker hem een kwart eeuw
later opzocht en een weinig flatteus verhaal over hem publiceerde. De rechtbank
oordeelde in de zaak die Sidis daarop aanspande, dat de publicatie overdiens priv6leven gerechtvaardigd was, omdat Sidis zijns ondanks een publiek figuur was
geworden. 'The article in The New Yorker sketched the life of an unusual
personality, and it possessed considerable popular new interest', aldus de rechter
Clark.187 Dat gegeven rechtvaardigde de inbreuk op privacy, zo daarvan sprake
was.

In de ontwikkeling van de rechtspraak na Sidis is newsworthiness het leidende
begrip gewordenbij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van eenpublicatie
die geacht wordt het priv6-leven te schenden. In de praktijk betekent dit dat de
rechterlijke macht de bepaling van de gerechtvaardigdheid van een publicatie
overlaat aan de media, tenzij er sprake is van een flagrante schending van
maatschappelijke normen:88 Een flagrante schending van maatschappelijke normen
wordt echter maar zelden vastgesteld. Met het oog op de bescherming van de
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheiddraagt de rechter de toetsing daarvan
doorgaans niet eens op aan een jury en wijst het beroep op het recht op privacy
direct af. 189

185

186
187
188

189

Een vergelijkbare lezing van het Eerste Amendement wordt verdedigd door ondermeerMeikeljohn
en Bloustein, zie A. Meiklejohn, Po/itica/Freedom: the Constitutiona/Powers ofthe People, New
York: Galaxy Books 1960; Bloustein 1974.
Sidis v. F-R Pub. Corp., 113 F.2d 806 (2d Cir. N.Y. 1940).
Idem, p. 809.
Zie Restatement 2d, torts, § 652D, p. 390 ('Included within the scope oflegitimate public concern
are matters of the kind customarily regarded as "news". To a considerable extent, in accordance
with the mores of the community, the publishers and broadcasters have themselves defined the
term'); Briscoe v. Reader's Digest Ass'n, 4 Cal. 3d 529 (1971) ('A truthful publication is
constitutionally protected if (1) it is newsworthy and (2) it does not reveal facts so offensive as
to shock the community's notions of decency').
Barbieri v. New-Journal Co., 56 Del. 67 (1963); Jenkins v. Dell Publishing Co., 251 F.2d 447 (3d
Cir. Pa. 1958); Berg v. Minneapolis Star & Tribune Co., 79 F. Supp. 957 (D. Minn. 1948); Howard
v. Des Moines Register & Tribune Co., 283 N.W.2d 289 (Iowa 1979).
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6

False light

De eerste twee typen privacyinbreuk, die hierboven zijnbehandeld, hadden duidelijk

ten doel bescherming te geven aan hetprivd-leven Daarom is het toepassingsbereik
van die twee torts beperkt tot inbreuken op, en publicaties over het privd-leven.

De twee typen privacyinbreuk die in deze en de volgende paragraaf aan de orde
komen houden geen verband met de bescherming van het privd-leven. Deze
paragraaf gaat over de bescherming tegen publiciteit die een onjuiste indruk van
betrokkene wekt (publicityplacingaperson in afalse light). De volgende paragraaf
heeft betrekking op de bescherming tegen het gebruik van iemands naam of

beeltenis voor commerci8le doeleinden (appropriation of name or likeness).
Het recht op privacy en het recht op goede naam

6.1

De toelichting op het derde type privacyinbreuk in de restatement maakt direct
in de eerste zin het verschil met de voorgaande privacyinbreuken duidelijk: 'The

form of invasion o f privacy covered by the rule in this Section does not depend
upon making public any facts concerning the private life ofthe individual.'190 Bij
de zogenaamdefalse-light invasions gaat het erom dat een publicatie een onjuiste
indruk van betrokkene wekt. De onrechtmatigheid van deze inbreuk hangt dus
niet samen met de aard van hetgeen wordt gepubliceerd, maar met de onjuistheid
van de indruk die een publicatie wekt ten aanzien van de betrokkene. Het klassieke
voorbeeld is de publicatie van een minderwaardig gedicht dat ten onrechte werd
gepresenteerd als een werk van Lord Byron. De gerenommeerde dichter-filosoof
wist bij de Britse rechter de verspreiding van die publicatie te voorkomen op basis
van een vordering die in het huidige Amerikaanse recht zou worden gekwalificeerd
als inbreuk op privacy, hoewel het priv6-leven van de dichter niet in het geding
was.

191

De nadruk op onjuistheid roept een associatie op met de bescherming van eer en
goede naam. Dat onderdeel van het recht ziet immers speciaal op de bescherming
tegen beschadigende onjuistheden. Een beroep op defamation lijkt dan ook meer
voor de hand te liggen dan een beroep op het recht op privacy. De Amerikaanse

vormgeving van de bescherming van de eer en goede naam kent echter zijn
beperkingen. Zo beschermt het recht op goede naam enkel de reputatie van
betrokkene, hetgeen in het Amerikaanse recht'relationeel' wordt uitgelegd:92 De
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Restatement 2nd, Torts, § 652E, p. 394.
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Lord Byron
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R.C. Turkington & A.L. Allen, PrivacyLaw: Cases andMaterials, St. Paul, MN: West Group 1999,

p. 581-2.
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schade die iemand ondervindt van een schending van diens eer of goede naam
moet in de Amerikaanse visie worden afgemeten aan de reactie van derden op die
schending.193 Bij een vordering tot schadevergoeding zal in sommige gevallen

die gevolgschade van de publicatie speciaal moeten worden bewezen door
betrokkene.
Deze extra bewijsplicht van beschadiging van de reputatie van betrokkene is niet
van toepassingbij inbreuken op privacy. Karakteristiek voortraditionele inbreuken
opprivacyis dat hetenkele feit dat hetpriv6-leven in de openbaarheid komt, genant
is en de menselijke waardigheid schendt.'94 Publiciteit over het privE-leven is
inherent beschadigend, onafhankelijk van eventuele schadelijke gevolgen die de
publicatie heeft. Anders danbij schending van eeren goede naam isbij inbreuken
op privacy de schade van een publicatie dus gegeven met het bewijs van de
publicatie. Daarom hoeft iemand die zich op een schending van privacy beroept,
niet afzonderlijkte bewijzendathij schade heeftgeleden. Bij dit specifieke kenmerk
van het traditionele privacyrecht knopen defalse light cases aan. Het gaat bij dit
derde type privacyinbreuk ompublicaties die geenbetrekking hebben op hetpriv6leven, maar niettemin inherent krenkend zijn.

Het enkele feit dat andere publicaties dan publicaties over het priv6-leven ook
inherentkrenkendkunnen zijn, impliceertnietdatmet die publiciteitprivacybelangen zijn geschonden. Er is vaak kritiek geuit op het gebruik van de term'privacy'
in deze context.195 Vele cornmentatoren merken op dat dit type privacyschending
;9

grote overlap vertoont met defamation. 6 prosser, die als rapporteur voor het
American Law Institute deze toepassing van het recht op privacy voor het eerst
identificeerde, uitte direct zijn sterke twijfels. 'It is here that one disposedto alarm
might express the greatest concern over where privacy may be going', stelt hij
in zijn artikel in de Calfornia Law Review.'97 Prosser en anderen waarschuwen
er met name voor dat met een beroep op privacy de traditionele beperkingen van

193

Vergelijk ook de hierboven genoemde opmerkingen van Warren en Brandeis over het onderscheid
tussen privacy en defamation, zie § 1.4.

194

Zie ondermeer Bloustein 1964, p. 970 ('The wrong in the public disclosure cases is not in changing
the opinions of others, but in having the facts about private life made public. The damage is to
an individual's self-respect in being made a public spectacle').
Zie onder meer J.W. Wade, 'Defamation and the Right of Privacy', Vanderbilt Law Review 1960,
p. 1093; H. Kalven, Jr., *Privacy in Tort Law - Were Warren and Brandeis Wrong?', Law and
Contemporag Problems 1966, p 339-41; D. L. Zimmerman, 'False Light Invasion of Privacy.
The Light That Failed', New York University Law Review 1989, p. 364-453.
Zie onder meer H.H. Perritt, *Tort Liability, the First Amendment, and Equal Access to Electronic
Networks' Harvard Journal OfLaw & Technolog 1992, p. 108, n. 221; L Lusky, *Invasion of
Privacy: A Clarification of Concepts', Columbia Law Review 1972, p. 693-710.
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Prosser 1960, p. 401.
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het recht op goede naam kunnen worden omzeild. In een aantal staten heeft de
rechter om die redenen dit type ton niet erkend. 198
De elementen van de tort

6.2

De tweede restatement definieert het type privacyinbreuk dat betrekking heeft op
publiciteit die een onjuiste indruk van betrokkene wekt, als volgt:
One who gives publicity to a matter concering another that places the other
before the public in a false light is subject to the other for invasion ofprivacy,
if

(a) the false light in which the other was placed would be highly offensive to
a reasonable person, and
(b) the actor had knowlegde of or acted in reckless disregard as to the falsity
ofthepublicizedmatterandthe false light in which the other wouldbeplaced199

Deze definitie maaktduidelijk dat er aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan,
wil iemand aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een dergelijke inbreuk op
privacy. Ten eerste moet er sprake zijn van publiciteit. Zoals in de voorgaande
paragraaf bij de behandeling van het begrip publiciteit over het priv6-leven is

uiteengezet, ziet het begrip publiciteit op openbaarmaking aan een relatief groot
publiek. Simple disclosures tellen niet mee.200 Ten tweede moet er sprake zijn van

een onjuistheid of een voorstelling van zaken die een onjuiste beoordeling in de
hand werkt. Zo oordeelde een rechter dat er sprake was van een inbreuk op privacy,
in de zin vanfalse light, toen een politiebureau weigerde een foto van iemand te

verwijderen uit een zogenaamde rogues gallery nadat was vastgesteld dat
betrokkene per ongeluk was verward met een misdadiger.20' Ten derde moet de
gewekte onjuiste indruk highly o#ensive zijn. Niet iedere onjuistheid waaraan een

overgevoelig persoon zich ergert, is onrechtmatig. Deze eis vergt een mores test
die ook bij de andere typen privacyinbreuken ter sprake is gekomen. De inbreuk
op privacy moet een redelijke persoon tegen de borst stuiten. De rechter oordeelde
bijvoorbeeld dat een biograaf geen inbreuk had gemaakt op de privacy van een
bekend musicus, hoewel de biograafwist dat zijn beschrijving van de levensloop
van de musicus op enkele ondergeschikte punten onjuistheden bevatte. 202 Van een
stuitende schending van privacy was naar het oordeel van de rechter wel sprake
198

199
200
201

202
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in onder meer de zaken waarin iemands foto ten onrechte werd gebruikt als
illustratie bij een artikel over respectievelijk oplichting in de taxiwereld, profane
203
liefde, drugshandel en man hungry women.
De laatste eis luidt dat de persoon die verantwoordelijk is voor de gewraakte
publicatie op de hoogte was van de onjuistheid van de informatie ofdat onbekendheid met die onjuistheid te wijten is aan roekeloosheid. Deze eis wordt gesteld
met het oog op de vrijheid van meningsuiting. Weliswaar beschermt het Eerste
Amendement in beginsel geen onjuistheden, maar het Hooggerechtshof heeft
bepaald dat de vrijheid van meningsuiting teveel zou worden beknot wanneer
iemand die niet zeker is van de juistheid van de feiten die hij publiceert, moet
vrezen dat hij zal worden aangeklaagd. De vrijheid van meningsuiting heeft enige
'breathing space'nodig, aldus het Hof in New York Times Co. v. Sullivan:
Vandaar dat het Federale Hooggerechtshof kennis ofroekeloosheid ten aanzien
van de onjuistheideist, althans wanneerdepublicatie betrekking heeft oppublieke
figuren. Bij publicaties over private personen volstaat nalatigheid.205 Deze vrij
strikte eisen zijn ontstaan in de rechtspraak inzake d€/amation, en aanvankelijk
vreesde men dat de daarinbeslotenbescherming van de vrijheid vanmeningsuiting
via het recht op privacy zou kunnen worden omzeild.206 In de loop der tijd zijn
de eisen ook van toepassing verklaard op dejalse light cases. In de zaak Time v.

Hill wees het hof een beroep op het recht op privacy af omdat niet bewezen was
dat het maandbladL(fe roekeloos had gehandeld toen het een reportage publiceerde
waarin ten onrechte de suggestie werd gewekt dat een bepaald toneelstuk een
waarheidsgetrouwe weergave was van een gijzelingsdrama dat de heer Hill en
zijn familie hadden doorstaan.207 De zaak Time v. Hill had betrekking op een
publieke persoon. In de lagere rechtspraak en doctrine gaat men ervan uit dat ook
de beperkingen die het Hof heeft gesteld aan de bescherming van eer en goede
naam van private personen van overeenkomstige toepassing zijn op de bescherming
van privacy, alhoewel het Federale Hooggerechtshofdaarover tot op heden geen

uitspraak heeft gedaan.
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204
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1

Appropriation

Zowel het eerste beroep op het recht op privacy als de eerste erkenning van het
recht op privacy in de rechtspraak had geen betrekking op een van de drie typen
privacyinbreuken die in de voorgaande paragrafen zijn besproken. De eerste twee
privacyzaken gingen over het gebruik van iemands foto in een advertentie. In de
mak Roberson v. Rochester Folding Box Co. klaagde mevrouw Roberson een
meelfabrikant aan die haar foto had gebruikt in een reclamecampagne:09 De
gewaarwording dat haar foto in 25.000-voud was verspreid onder de leus Flour
oftheFamilyhad mevrouw Roberson een zenuwinzinkingbezorgd. Daarom eiste
zij een schadevergoeding wegens de schending van haar privacy en een verbod
op verdere verspreiding van de foto. Rechter Park, die de meerderheidsopinie in
de Roberson-zaak schreef, constateerde echter dat er afgezien van een artikel in
de Harvard Law Review van 1890 getiteld 'Rights ofa Citizen to His Reputation'
[sic], noch in de jurisprudentie, noch in de doctrine steun bestond voor de erkenning
van een recht op privacy. Om die reden, en omdat Park vreesde dat de erkenning
van het recht op privacy tot een onoverzienbare hoeveelheid van 'absurde'
rechtszaken zou leiden, vond hij het de taak van de rechter te buiten gaan om de
oude beginselen van de common law op te rekken in de richting die Warren en
Brandeis en mevrouw Roberson voor ogen stond. Daarom zag Park af van de

historische mogelijkheid om een recht op privacy te introduceren in de common
law.

Twee jaar na Roberson werd een vergelijkbare zaak voorgelegd aan een rechter
in Georgia. In Pavesich v. New England Life Ins. Co. ging het wederom om het
gebruik van een foto in een advertentie:'o Een verzekeringsmaatschappij had de
foto van de heer Pavesich in een krant gepubliceerd met als onderschrift: 'In my
healthy and productive period of li fe I bought insurance in the New England Mutual
Life Insurance Co., ofBoston, Mass., and to-day my family is protected and I am
drawing an annual dividend on my paid-up policies.' In scherp contrast met de
gereserveerde aanpak van Park, grijpt rechter Reid de gelegenheid aan om in zijn

vonnis een betoog te houden over de waarde van privacy. Hij relateert het recht
op privacy zelfs uitdrukkelijk aan het natuurrecht
The individual surrenders to societymanyrights andprivileges which he would
be free to exercise in a state of nature, in exchange for the benefits which he
receives as a member of society. But he is not presumed to surrender all those
rights, and the public has no more right, without his consent, to invade the

209
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domain ofthoserights which it is necessarilytobe presumedhe has reserved,
than he has to violate the valid regulations ofthe organized government under
which he lives. The right ofprivacyhas its foundations in the instincts ofnature.

It is recognized intuitively, conscience being the witness that can be called
to establish its existence. [...] A right of privacy in matters purely private is
therefore derived from natural law. 211

Gegeven deze natuurrechtelijk basis heeft Reid geen moeite met de erkenning van
een recht op privacy. Voor hem staat vast dat de verzekeringsmaatschappij door
de beeltenis van Pavesich te exploiteren diens juridische recht op privacy heeft
geschonden.

Na de introductie van de tort in Georgia, volgden vele vergelijkbare uitspraken
in andere districten. Langzaam verspreidde zich het idee dat een individu het recht
heeft om de exploitatie van zijn identiteit tegen te gaan en werd de 'appropriation
of name or likeness', zoals Prosser dit type tort doopte, geintroduceerd in het
aansprakelijkheidsrecht.212 De tweede restatement kon daarom verklaren: 'One
who appropriates to his ownuse orbenefitthename orlikeness ofanotheris subject
to liability to the other for invasion of his privacy. ,213
7.1

Eigendomsrecht ofpersoonlijkheidsrecht?

Van meet afaan is er zowel in de rechtspraak als in de wetenschappelijke literatuur
onenigheid geweest over de aard van het type tort dat in deze paragraaf wordt
behandeld. Sommigen beweren dat het gaat om de bescherming van een
eigendomsrecht.214 Anderen houden vol dat er een persoonlijkheidsrecht ten
grondslag ligt aan de tort.215 De verwarring ontstaat doordat de onrechtmatigheid
volgt uit het feit dat iemand de persoonlijkheid van een ander gebruikt alsof die

zijn eigendom is.

211

Idem, p. 194.
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Het meningsverschil over de aard van het onderliggende recht is meer dan een
terminologische kwestie.216 De classificatie van het recht op naam en beeltenis
als persoonlijkheidsrecht dan wel eigendomsrecht heeft namelijk belangrijke
juridische consequenties.217 Ten eerste verschilt de aard van de schade, hetgeen

belangrijk is bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding. Als het
rechtopnaamenbeeltenis eeneigendomsrecht is, wordtdeomvang vandeschade
vastgesteld aan de hand van de marktwaarde van het gebruik van de naam en
beeltenis. De schending van een persoonlijkheidsrecht leidt daarentegen tot
immateriele schade. De verschillen tussen deze twee interpretaties komen goed
aan het licht bij de bepaling van de schadevergoeding voor het gebruik van de
identiteit vanpublieke personen. Op grond van het eigendomsrecht vanpublicatie

wordt aangenomen dat de naam van een publiek persoon een relatief grote
commerciele waarde heeft. Derhalve zal een publiek persoon een relatief hoge
schadevergoeding kunnen eisen bij het ongeautoriseerde gebruik van zijn naam.
Private personen zullen het daarentegen doorgaans zonder schadevergoeding
moeten stellen omdat hun naam niet ofnauwelijks commerciele waarde heeft. Op
basis van hetpersoonlijkheidsrecht op privacyzijn de conclusies precies omgekeerd.
Een publiek persoon wordt doorgaans eerder het recht op privacy ontzegd, omdat
deze persoon zelf al de publiciteit heeft gezocht en derhalve niet meer kan klagen
over de schending van zijn gevoelens wanneer zijn naam zich in de bladen
verspreid. De rechter wees bijvoorbeeld het beroep op het recht op privacy aftoen
beroemde American football speler klaagde over het gebruik van zijn foto op een
reclame-kalender van de bierproducentPabst.218 Een privd-persoon heeftjuist veel
privacy te verliezen. De schade aan diens persoonlijkheid door ongewild in de
publiciteit te worden getrokken kan derhalve veel groter zijn.
Een tweede verschil betreft de vervreemdbaarheid van de rechten. Een persoonlijkheidsrecht is een onvervreemdbaar recht dat overdraagbaar, noch overerfbaar is. 219
Daarom kon een fabrikant van honkbalknuppels niet tegen het gebruik van de
namen van een aantal beroemde honkballers door een concurrent ageren, hoewel

de fabrikant met deze honkballers had afgesproken dat hij het exclusieve recht
op het gebruik van hun namen zou krijgen.220 Een eigendomsrecht, daarentegen,
is

vrijelijk verhandelbaar en valt na iemands overlijden in de nalatenschap.
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Ten slotte is ereen verschil metbetrekking tothet object vanhetrecht. Persoonlijkheidsrechten hebben in het algemeen alleen natuurlijke personen tot object.
Eigendomsrechten daarentegen kunnen evengoedbetrekkinghebben op rechtsperso-

nen, dieren of zelfs niet-levende objecten, zoals schilderijen. Zo is het zeer wel
denkbaar dat de maker van de films over Lassie de publiciteit over deze collie
exploiteert op basis van een eigendomsrecht op de naam en beeltenis van het
beest.221 Voorzoverdeze rechten niet al doorhet gevestigde auteurs- enmerkenrecht
worden beschermd, zou een beroep op een algemeen publiciteitsrecht indergelijke
gevallen uitkomst kunnen bieden, al moet worden opgemerkt dat dergelijke
vorderingen zelden zijn toegewezen in de rechtspraak.222

Voorde op eigendomgebaseerde interpretatie van de tortbestaan goedejuridische
gronden, want het Federale Hooggerechtshofheeft in 1891 al het volgende bepaald
in de zaak Brown Chemical Co. v. Meyer: 'A man's name is his own property and
he has the same right to its use and enjoyment as he has to any other species of
property.'223 Hoewel deze zaak vooral ging over het gebruik van iemands eigen
naam op zijn producten, haalden rechters het precedent aanvankelijk graag aan
in zaken waarin anderen dan betrokkene zich diens naam ofidentiteit toe-eigenden.
'Ifaman's namebehisownproperty, asno less an authority than the United States
Supreme Court says it is, it is difficult to understand why its pecuniary value, if
it has one, does not belong to its owner, rather than to the person seeking
unauthorized use of it', aldus de rechter in de zaak die de uitvinder Edison had
aangespannen tegenhetbedrijfEdison Polyform dat de naam en status van Edison
gebruikte omproducten aan deman te brengen.224 Eenpaarjaar later nameen hof

van beroep in Missouri een soortgelijke beslissing in de eerste privacyzaak van
die deelstaat. Het ging in die zaak om het gebruik van de foto van een meisje in
een advertentie voor horloges. Het hof overwoog dat als de beeltenis van een
persooncommerciele waarde heeft, die waarde eigendomis van degene'who gives
it the value and from whom the value springs'.225 Deze op eigendom gebaseerde

interpretatie is uiteindelijk neergelegd in de tweede restatement, die verklaart dat
dit onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht een eigendomsrecht in bescherming
neemt: 'Although the protection ofpersonal feelings against mental distress is an
important factor leading to the recognition of the rule, the right created by it is
in the nature of a property right. ,226
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Andere rechters en commentatoren houden vol dat er sprake is van eenpersoonlijk-

heidsrecht. Volgens hen gaat het bij appropriation niet om het geldelijke gewin
dat iemand misloopt wanneer een ander zijn persoonlijkheid exploiteert. 'Fame
is not merchandise' luidt de centrale gedachte.227 Iemands naam en beeltenis is
een onderdeel van de persoonlijkheid en verdient als zodanig bescherming door
erkenning van eenpersoonlijkheidsrecht. Bloustein, onderandere, betoogde daarom
dat het behandelen van iemand als koopwaar de reden was waarom het gebruik
van iemands naamoffoto voorcommerciele doeleinden onrechtmatig werd geacht.
Hij laat zien dat in de meeste gevallen waarin een beroep is gedaan op dit type
tort, er sprake was van immateriele schade wegens schaamte en vernedering in
plaats van gedorven winst.228 Zo klaagde een meisje wiens foto was gebruikt in
een advertentie voor hondenvoer over vernedering en psychische schade. 229
Hetzelfde gold in een drietal zaken waarin iemands naam of foto was gebruikt
230
ter aanprijzing van respectievelijk kopieerapparaten, pillen en dieetproducten.
Zoals een rechter uit New York verklaarde gaat het in dergelijke zaken om een
persoonlijkheidsrecht, te weten 'the right to be protected against the commercial
exploitation of one's personality'.231

Vanafde tweede helft van de twintigste eeuw heeft de op eigendom gebaseerde
interpretatie van het recht op identiteit aan terrein gewonnen. Deze ontwikkeling
is in gang gezet in de zaak Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, waarin
het hofvan beroep van New York duidelijk maakte dat er een recht op identiteit
bestaat, onafhankelijk van het recht op privacy:32 Het hof gaf dit eerstgenoemde
recht de naam'the right ofpublicity'. Hoewel het hofvan mening was dat het niet
ter zake deed of dit recht het label 'eigendom' kon worden opgeplakt, is het
duidelijk dat het om een eigendomsrecht gaat. Het beschermt namelijk de geldelijke
waarde van iemands naam en is vrijelijk overdraagbaar en overerfbaar. Na de
Haelan-zaak is het recht van publicatie in het recht van een aanzienlijk deel van
de Amerikaanse staten terug te vinden. 233 Bovendien heeft het Federale Hoogge-

rechtshof het recht erkend in de zaak-Zacchini:34 In de derde restatement over
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228

Hanna Mfg. Co. v. Hillerich & Bradsby Co., 78 F.2d 763,766 (5th Cir. Ga. 1935).
Bloustein (1984), p. 173-78; idem H. Gross, 'The Concept of Privacy', New York University Law
Review

1967, p. 34.

229 Eick v. Perk Dog Food Co., 347 Ill. App. 293 (1952).
230 Respectievelijk Fairfield v. American Photocopy Equip. Co., 138 Cal. App. 2d 82 (Cal. App. 2d
Dist. 1955); Flake v. Greensboro News Co., 212 N.C. 780 (1938); Foster-Milbum Co. v. Chinn,
134 Ky 424 (1909).
231

Hill v.

232
233

Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, 202 F.2d 866 (2d Cir. N.Y. 1953).
Zie Turkington & Allen 1999, p. 528, en de daar aangehaalde jurisprudentie.
Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977).
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Hayes, 18 A.D. 485,488 (N.Y. App. Div. ist Dep't 1963)

De Amerikaanse law oftorts

oneerlijke mededinging van 1995 heeft het rechtuiteindelijkbescherming gekregen
via de erkenning van een aparte tort:
One who appropriates the commercial value of a person's identity by using
without consent the person's name, likeness, or other indicia of identity for
purposes oftrade is subjectto liability for the reliefappropriate underthe rules

stated in §§ 48 and 49.235

Het oordeel vanhet hofinde zaak-Haelan laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open
dat er naast het recht van publicatie ook een recht op privacy bestaat en dat bij
commercieel gebruik van iemands identiteit op beide rechten eenberoep kan worden
gedaan. De status van het persoonlijkheidsrecht op privacy in deze context is op
dit moment echteronduidelijk. Het lijkterop datde meeste rechters encommentatorenervan uitgaan dathetrecht vanpublicatie de functie van deprivacy tort volledig
kan overnemen en dat er geen behoefte bestaat aan een afzonderlijk persoonlijkheidsrecht op identiteit. Die conclusie lijktmij onjuist geziende verschillende aard
en functie van deze rechten. Net zoals in het auteursrecht het morele recht van
de auteur een functie vervult naast het recht om de commerciele waarde van een
bepaald werk te exploiteren, blijft er behoefte aan een persoonlijkheidsrecht om
van ongewilde commerciele publiciteit verschoond te blijven, naast het gevestigde
eigendomsrecht van publicatie. Mijns inziens zou de conclusie dus moeten zijn
dat hetrecht op identiteit zowel een eigendomsrecht als eenpersoonlijkheidsrecht
is.

236

7.2

Het recht op identiteit als privacyrecht?

Sinds de Haelan-zaak ziet het merendeel van de rechters en commentatoren het
recht van publicatie als alternatief voor het recht op privacy dat daarvan kan en
moet worden onderscheiden. Deze afsplitsing van het recht van publicatie van
het recht op privacy lijkt mij terecht, gezien het feit dat het recht van publicatie,
anders dan het klassieke recht op privacy, de kenmerken heeft van een eigendomsrecht.

Het persoonlijkheidsrecht op identiteit, daarentegen, wordt doorgaans kritiekloos
gepresenteerd als een privacyrecht.237 Hoewel dit recht als persoonlijkheidsrecht
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American Law Institute, Restatement ofthe Law, Unfair Competition, St. Paul, MN. American
Law Institute 1995, § 46.
Idem R.C. Post, 'Rereading Warren and Brandeis. Privacy, Property, and Appropriation', Case
11'estern Law Review 1991, p. 647-80.
Zie de bovengenoemde literatuuren rechtspraak inzake het recht op identiteit als persoonlijkheidsrecht.
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belangrijke overeenkomsten vertoont met het recht op privacy, kunnen vraagtekens
worden gezet bij de classificatie van dit recht onder de kop 'privacy'. Feit is
namelijk dat voor de toepasselijkheid van dit recht niet is vereist dat hetpriv6-leven

in het geding is. Sterker nog, de identificerende kenmerken waarop deze tort
betrekking heeft, te weten naam en beeltenis, vallen uitdrukkelijk buiten het bereik
van het klassieke recht op privacy. Zo stelt de tweede restatement uitdrukkelijk:
'No one has the right to object merely because his name or his appearance is
brought before the public, since neither is in any way a private matter and both
are open forpublic observation.'238 Dat brengt een duidelijk verschil aan het licht
tussen de toe-eigening van iemands identiteit en de klassieke inbreuken op privacy.

Hier wreekt zich mijns inziens dat het Amerikaanse recht geen algemeen
persoonlijkheidsrechtkent. Bij gebrek aaneenpersoonlijkheidsrechtop identiteit,
wordt de bescherming tegen gBnant gebruik daarvan gekoppeld aan het recht op
privacy omdat het daarin ook gaat om schending van de persoonlijkheid door het
vergaren ofverspreiden van informatie. Daaruit zou de conclusie kunnen worden
getrokken dat het recht op privacy in de Amerikaanse recht als substituut fungeert
vooreen algemeenpersoonlijkheidsrecht, maarde redendaarvoor is, zoals gezegd,
een eigenaardigheid van het Amerikaanse recht. Interessanter voor de theorievorming over privacy lijkt mij de constatering dat deze brede inzet van de term
'privacy' mogelijk is omdat hetklassieke recht op privacyeenpersoonlijkheidsrecht
is.239 Dat haalt de discussie over de grondslagen van de in deze paragraaf
behandelde tort duidelijk naar voren.

8

Conclusie

Uit het bovenstaande overzicht van de bescherming van privacy in het Amerikaanse
tort law is een tweetal algemene conclusies te trekken. Ten eerste valt op dat het
recht op privacy een vangnetfunctie vervult in de common law. Wanneer de
bescherming van de persoon op basis van andere leerstukken geen uitkomst biedt,
wordt vaak teruggevallen op het recht op privacy. Zo is het scheppen van een
onjuiste indruk over iemand erkend als privacyinbreuk vanwege de juridische
restricties aan een vordering op basis van de schending van goede naam. Het toeeigenen van andermans identiteit wordt gezien als een schending van privacy omdat
het Amerikaanse recht geen algemeen persoonlijkheidsrecht kent. De schending
van vertrouwelijkheid wordt in verband gebracht met privacy in de gevallen dat
het contractenrecht en het leerstuk van vertrouwelijke relaties geen remedie biedt.
238
239
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Restatement 2nd, Torts, § 652C, p. 382-83.
Zie over de kwalificatie van privacy als persoonlijkheidsrecht uitgebreid hoofdstuk 2 § 4.
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Tenslotte vult het recht op privacy de gaten op in het recht inzake nuisance,
trespass, mental distress en harassment. De vaagheid van het begrip 'privacy'
is waarschijnlijk zowel oorzaak als gevolg van deze brede inzet van het recht. De
onduidelijkheid over de exacte betekenis van privacy laat enerzijds toe dat privacy
gaat fungeren als catch-all. Anderzijds draagt het inconsequente gebruik van de
term bij aan de conceptuele verwarring die het begrip 'privacy' toch al omgeeft.

Ten tweede valt op dat waar het inroepen van het recht op privacy wel een
zelfstandige functie heeft, namelijk de bescherming van het privd-leven, de
jurisprudentie vrij strikt vasthoudt aan de klassieke grenzen van het priv6-leven.
Privacybescherming in strikte zin is in beginsel voorbehouden aan de klassieke
onderdelen van hetprivt-leven, te weten de woning, vertrouwelijke communicatie,
intieme relaties enprivate lichaamsdelen. Deze vrij strikte afbakening van deprivdsfeer in de rechtspraak is opmerkelijk omdat de priv6-sfeer in de privaatrechtelijke
doctrine niet ofnauwelijks wordt gethematiseerd. Waar in de constitutioneelrechtelijke doctrine een uitgebreide discussie bestaat overde grenzen van de priv6-sfeer, 240
blijft het in de common law bij enkele vage ofverwarrende opmerkingen. 2* Deze
geringe wetenschappelijke aandacht voor de omgrenzing van het rechtsgoed dat

de law oftorts in bescherming neemt, is gezien de centrale betekenis daarvan voor
het recht op privacy, op zijn zachtst gezegd vreemd.

240
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Zie hoofdstuk 6 § 7.
Zie hierboven § 4.1; over de verwarring van de descriptieve en normatieve van het begrip 'privt'
zie § 5.1.
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Het Amerikaanse gegevensbeschermingsrechtl

1

De transformatie van privacy

1.1

De opkomst van gegevensverwerking

Rond de jaren zestig van de twintigste eeuw verscheen in de Verenigde Staten
eenreeks boeken die tezamen bekend zijn geworden als 'the literature ofalarm'.2
In dit genre vallen onder meer The Privacy Invaders van Brenton, The Naked
Society van Packard, The Intruders van Long; Privacy and Freedom van Westin
en IheAssaulton Privacy van Miller.3 Wat deze auteurs verbond, was dat zij allen
aandacht vroegen voor de opkomst van informatietechnologie en dat zij, op
alarmerende toon, wezen op de gevaren die de gesignaleerde trend in zich zou
dragen. De boekenbevatten een uitgebreide opsomming van technische instrumenten om gegevens over personen te verzamelen en verwerken, zoals de verborgen
camera, afluisterapparatuur en, vooral, de computer. De auteurs waarschuwden
dat de automatisering de verwerking van persoonsgegevens onbeheersbaar dreigde
te maken. Een dossiersociety zou op de loer liggen waarin elk detail van het leven
van de glazen burger zou zijn vastgelegd.

Een onderzoek dat een van de bovengenoemde schrijvers, Westin, begin jaren
zeventig uitvoerde met zijn collega-wetenschapper Baker, wees uit dat de
ontwikkelingen niet zo dramatisch waren als men ze had voorgesteld.4 Weliswaar
was een deel van de gegevensverwerving en -verwerking geautomatiseerd, maar
dat had, opmerkelijk genoeg, niet geleid tot een significante toename van het aantal
persoonsregistraties. Bovendien bleek men bij de registratie van gegevens in de
1

2

3

Een eerdere versie van

deze tekst is gepubliceerd als P.H. Blok, 'Gegevensbescherming in de
Verenigde Staten', in: P. de Hert (red.), Handboek Privacy (losbl.), Brussel: Politeia 2001, Titel
IV 340; zie ook P.H. Blok, 'Protection des donndes aux Etats-Unis', in: P. de Hert (red.), Manuel
de la vie Privte (losbl.), Brussel: Politeia 2001, Titel IV 3-40.

Zie PM. Regan, Legislating Privacy. Technology, Social Values and Public Policy, Chapel HiR

& Londen: University of North Carolina Press 1995, p. 13-14.
M. Brenton, 7lze Privacy Invaders,New York: Coward-McCann 1964; V. Packard,

77;e Naked
Society, New York: Pocket Books, 1964; E.V. Long, The Intruders: the Invasion of Privacy by
Government andindustry,New York: Praeger 1967, A.F. Westin,Privacy and Freedom,New York:
Atheneum Press 1967. A. Miller, The Assault on Privacy, Ann Arbor: The University ofMichigan
Press 1971.

4

A.F.Westin &M.A. Baker, Databanks in a Free Society. Computers. Record-Keeping and Privacy,

New York: Quadrangle Books 1973.
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computer in het algemeen dezelfde zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen als
bij de traditionele omgang met de papieren dossiers. Deze relativering van de ernst
van de situatie nam niet weg dat de interesse voor een belangrijk probleem was
gewekt. De Amerikaanse media en politiek kregen plotseling aandacht voor de
nieuwe manieren om toezicht te houden, voor de omvang van de registratie van
5
persoonsgegevens en voor de problemen die dit met zich bracht. Kranten,
tijdschriften en wetenschappelijke bladen stonden vol met artikelen over de invloed
van informatietechnologie op burgerrechten. In eenpaarjaartijd organiseerde het
Amerikaanse Congres tientallen hoorzittingen over allerlei onderwerpen die met
privacybescherming in verband werden gebracht. Honderden wetsvoorstellen
werden ingediend. Een stapel rapporten verscheen. In korte tijd had de registratie
van persoonsgegevens een centrale plaats ingenomen op de politieke agenda en
indepublieke opinie. De literature ofalarm wastegelijkertijd oorzaak en onderdeel
van die hype.

In de rapporten, boeken en artikelen over de opkomst van persoonsregistraties
maakte men zich met name druk over de verschuiving in de machtsverhoudingen
die de opkomst van de registratie van persoonsgegevens met zich zou brengen.
Men wees erop dat de efficientie van geautomatiseerde gegevensverwerking met
name ten goede zou komen aan organisaties die op dat moment al een machtspositie
bezaten ten opzichte van het individu. Tegelijkertijd nam de controle van deburger

over de uitoefening van die macht juist afals gevolg van de onoverzichtelijkheid
van de gegevensverwerking. Een invloedrijk rapport vatte het netto effect van deze
twee ontwikkelingen treffend samen: 'Itisbecomingmuch easier forrecord-keeping
,6
systems to affect people than for people to affect record-keeping systems.
Vanwege deze verschuiving in de machtsverhoudingen bestond het gevaar dat
de grote gegevensverwerkers hun nieuw verworven ongecontroleerde macht zouden
gaan misbruiken, want macht corrumpeert zo leert de geschiedenis: Het kwam
eropaan om dat te voorkomen door de informatiemacht aan rechtsstatelijke eisen
te binden.

5

Zie voor een overzicht Committee on the Judiciary, United States Senate, Federal Data Banks and

Constitutional Rights, Washington, DC: U.S. Government Printing Office 1974, p. XII-XIII; Regan
6

7
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1995, hoofdstuk 3.
United States Department of Health, Education, and Wel fare, Secretary's Advisory Committee on
Automated Personal Data Systems, Records, Computers, and the Rights of Citizens, Cambrigde:
MIT Press 1973.
Zie bijvoorbeeld het voorwoord van Ervin bij het rapport Federal Databanks and Constitutional
Rights uit 1974, p. XII-XIII: 'The Founding Fathers knew well that with power comes the ability
to do harm.'
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1.2

De ontoereikendheid van het klassieke privacybegrip

Opvallend is dat de problematiek van de onbeheersbare gegevensstromen
consequent werd aangeduid als een schending van privacy. De schrijvers van de
alarmliteratuur verondersteldenbijvoorbeeld allemaal datprivacy debelangrijkste
waarde was die door de ontwikkelingen op het gebied van gegevensverwerking
werd bedreigd, getuige onder meer de titels The Privacy Invaders, The Death of
Privacy en The Assault on Privacy: Ook de rapporten van de verschillende
overheidsinstanties begrepen de problemen primair in termen van privacy. Zo was

het rapport Federal Data Banks and Constitutional Rights volgens de inleiding
'essentially a study of privacy and how it has been eroded by governmental
collection and dissemination of information about people'.9 Het rapportRecords,
Computers, and the Rights of Citizens vanhet ministerie van Gezondheidszorg,
Onderwijs en Welzijn stelde dat'concerns about computer-based record keeping

usually centers on its implications forpersonal privacy, andunderstandablyso'.'°
De wetenschappelijke bladen enpopulaire tijdschriften en kranten spraken eveneens
van een inbreuk op, zo niet vernietiging van privacy."

Tijdens een van de hoorzittingen van de senaat in 1965 uitte een door de
uitvoerende macht opgevoerde deskundige, doctor Dunn, scherpe kritiek op het
inroepen van het recht op privacy als argument tegen de oprichting van een
nationaal centrum voor gegevensverwerking:2 Dunn betoogde dat het gebruik
van de term 'privacy' in die context specious was. De dossiers die bij het
gegevenscentrum zouden worden ondergebracht, zouden namelijk helemaal geen
gevoelige gegevens bevatten overde priv6-zaken die hetrecht op privacybeschermt.
De oprichting van het centrum zou de privacy van de burger daarom niet in gevaar
brengen, aldus Dunn.

De kritiek van de doctor heeft de politici er niet van weerhouden om de plannen
voor een nationaal centrum voor gegevensverwerking af te blazen en de initiatieven
voor een federale privacywet door te zetten.13 Tochhad Dunneenpunt. Het recht
op privacy zoals het op dat moment in het Amerikaanse recht had vorm gekregen,
zag inderdaad voornamelijk op de bescherming van bepaalde priv6-zaken die niet

8

Brenton 1964; J.M. Rosenberg, The Death of Privacy, New York: Random House 1969; Miller
1971.

9
10
11
12
13

Rapport Federal Databanks and Constitutional Rights 1974, p. IX.
HEW-rapport Records, Computers, and Rights of Citizens 1973, p. XX.
Zie het overzicht in het rapport Federal Databanks and Constitutional Rights 1974, p. XIII.
Geciteerd in het rapport Federnl Databanks and Constitutional Rights 1974, p. XVI.
Zie het rapport Federal Databanks and Constitutional Rights 1974, p XVII-XIX, Regan 1995,
p. 73.
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zonder meer zijn geraakt bij de verwerking van persoonsgegevens. Zoals in het
voorgaande hoofdstuk is uiteengezet, is het recht op privacy uit de common law
voornamelijk inroepbaartegen binnendringing in, ofopenbaarmaking vanhetpriv6leven.14 Ook in het constitutionele recht beschermde het recht op privacy alleen
speciale zones of privacy, zo maakte het Hooggerechtshof, nota bene in 1965,
duidelijk: S In overeenstemming daarmee pleegt de rechter eenberoep op privacy
afte wijzen wanneer een gewraakte persoonsregistratie geen gegevens bevat over
de constitutioneel beschermdeprivacies ofife:6 Het is echterniet direct duidelijk

dat de gegevens die in de ter discussie gestelde persoonsregistraties waren
opgenomen, ook de beschermde priv6-sfeer raken. Het voorgestelde nationale
centrum voor gegevensverwerking zou bijvoorbeeld voornamelijk statistische
sociaal-economische en demografische informatie overpersonenbevatten.17 Het
punt is niet dat dergelijke persoonsgegevens niet zoudenkunnen wordenmisbruikt.
Dat kan natuurlijk wel en het is dan ook terecht dat daarover wordt gesproken.
Het gaat erom dat vele persoonsgegevens niet het privt-leven betreffen zoals dat
tot dan toejuridischbeschermd werd. Bij gevolg kunnen vraagtekens worden gezet
bij het inroepen van het recht op privacy tegen de verwerking van die gegevens.
Er is opvallend weinig aandacht geweest voor de klassieke grenzen aan het gebruik
van de term 'privacy', zelfs in de meer theoretische beschouwingen over dit

onderwerp. In 1968 merkt Fried in een veel geciteerd artikel uit de Yale Law
Journal nog op dat de beschikkingsmacht over gegevens die het recht op privacy

de persoon biedt, beperkt is tot 'those particular areas of life which are private'.
De overige auteurs, echter, volstaan doorgaans met een opmerking over de vaagheid
van de grenzen van het begrip en definieren privacy vervolgens als zeggenschap
18

over persoonsgegevens zonder meer. De twee belangrijkste Amerikaanse
commentatoren op het gebied van privacy rond 1970, Westin en Miller, gaan in
hun gezaghebbende boeken volledig voorbij aan een afbakening van het
toepassingsbereik van het recht op privacy en definieren privacy als respectievelijk
'the claim ofindividuals, groups or institutions to determine forthemselves when,
'19
how and to what extent information about them is communicated to others en
14

15
16

17

18

19
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Zie hoofdstuk 7.
Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); zie over de betekenis van het recht op privacy in
het Amerikaanse constitutionele recht: hoofdstuk 6.
Paul v. Davis, 424 U.S. 693 (1976); Walls v. City of Peterburg, 895 F.2d 188 (4th Cir. 1990); zie
ook P. Schwartz & J.L. Reidenberg, Data Privacy Law. A Study of United States Data Protection,
Charlottesville, VA. Michie Law Publishers 1996, p. 77-87.
Zie Note, 'Privacy and Efficient Government: Proposals fora National Data Center',HarvardLaw
Review 1968, p. 400-17.
C. Fried, 'Privacy', Yale Law Journal 1968, p. 475-493; zie ook A. Simmel, 'Privacy', in: D.L.
Sills (red.), The International Encyclopedia of the Social Sciences,New York: MacMillan 1968,
vol 16, p. 480('[Tllc right toprivacy is] the right to exclusive control of access toprivate rea Ims')
Westin 1967, p. 7.
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'the ability to control the circulation of information relating to him:20 Op basis
vaneen dergelijke omschrijving, waarin geen enkele verwijzingnaareenpriv6-sfeer
meer voorkomt, kan privacy worden ingeroepen tegen elke gegevensverwerking
die de belangen raakt van degene van wie gegevens worden verwerkt. En zo
geschiedde.

Door de loskoppeling van privacy en het privt-leven is het begrip ook van
toepassing geworden op aspecten van het leven waarvan moeilijk kan worden
volgehouden dat zij totaal buiten de interesse-sfeer van anderen behoren te vallen.
Het klassieke priv6-leven zag op zaken die in beginsel niemand aangingen, zoals
het huiselijke leven en het gezinsleven. Door de uitbreiding van het toepassingsbereik is het privacybegrip zaken gaan omvatten die wel degelijk ook de legitieme
belangen vanbuitenstaanders raken. De Belastingdienstheeft, tot op zekere hoogte,
een gerechtvaardigde interesse in de financien van de burger. Politie en
justitie
hebben vooreen goede uitvoering van huntaken op bepaalde momenteneenzeker
inzicht nodig in het strafrechtelijk verleden van verdachten. Een kredietverlener
moet ten behoeve van een efficiente bedrijfsvoering een beeld hebben van het
betalingsgedrag van zijn klanten. Omdat bij een uitbreiding van de persoonlijke
levenssfeer het domein van privacy niet meer beperkt is tot priv6-zaken, valt
moeilijk vol te houden datprivacy aan een belangenafweging moet zijn ontheven
en dat betrokkene de exclusieve zeggenschap moet hebben zoals kenmerkend is
vooreen subjectiefrecht.21 Het gaat erveeleerom de soms tegenstrijdige belangen

van gegevensverwerkers en datasubjecten in evenwicht te brengen. De stukken
over gegevensverwerking die begin jaren zeventig verschenen, benadrukten dan
ook de noodzaak van een afweging van belangen. De subcommissie van het Huis
van Afgevaardigden die onderzoek deed naar de wenselijkheid van een nationaal
gegevenscentrum, zag het bijvoorbeeld als zijn taak 'to draw a balance between
individual privacyandcomputerizedefficiency'.22 HetrapportRecords, Computers,
andtheRights ofCitizens onderstreept dat 'records ofpersonal data usuallyrellect
and mediate relationships in which both individuals and institutions have an
interest'.23 Wederkerigheid moet daarom het leidend begrip zijn bij het opstellen
van regels voor de verwerking van persoonsgegevens, aldus het rapport.
Deze nadruk op belangenafweging en balans verdraagt zich slecht met de klassieke

benadering van het recht op privacy. Kenmerkend voor de priv6-zaken die het
traditionele recht op privacy in bescherming neemt, is nu juist dat zij zijn ontheven

20
21

22

23

Miller 1971, p. 25.
Zie hoofdstuk 2 § 2.1.
Geciteerd in het rapport Federal Databanks and Constitutional Rights 1974, p. XVII.
HEW-rapport Records, Computers. and Rights of Citizens \913, p. 40-41.
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aan een publieke afweging van belangen en dat betrokkene daarover in beginsel
eenzijdig magbeslissen.24 Behoudens eventuele rechtvaardigingsgronden, kunnen

buitenstaanders namelijk per definitie geen aanspraak maken op bemoeienis met
het priv6-leven. Dat is de pointe van de kwalificatie 'privt: Het klassieke recht
op privacy ziet daarom eenzijdig op de bescherming van de belangen van het
individu. Die eenzijdigheidheeft tot gevolg dathetklassieke privacybegrip minder
bruikbaar is bij de ontwikkeling van een evenwichtig beoordelingskader voor de
omgang met persoonsgegevens.
1.3

Due process, fairness en gegevensvenverking

De traditionele, aan exclusieve zeggenschap verbonden betekenis van het recht
op privacy maakt dat het inroepen van een recht op privacy in de context van
gegevensverwerking een sterke retorische kracht heeft, maar wanneer een eerlijke
afweging van belangen het doel is, biedt het concept weinig houvast. Bij de
ontwikkeling van beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens is men
dan ook niet uitsluitend te rade gegaan bij het bestaande privacyrecht maar heeft
men ook gekeken naar een tweetal leerstukken die juridisch vormgeven aan een
eerlijke afweging van belangen.25 Voor de publieke sector is dat de leer van due
process. In deprivate sectorkon men aanknopenbij eenaantalprinciples offairness
die voornamelijk via zelfregulering waren ontstaan. De op basis van deze
leerstukken ontwikkelde beginselen van behoorlijk gegevensbeheer boden een
antwoord op de vraag naar een meer afgewogen omgang met persoonsgegevens.

De leer van due process eist dat de overheid bij het nemen en uitvoeren van
ingrijpende beslissingen aan een aantal voorwaarden voldoet.26 Deze voorwaarden
garanderen enerzijds dat het besluitvormingsproces correct verloopt. Anderzijds
waarborgen zij de inspraak van de betrokkenen. De eisen zijn terug te voeren op
het Vijfde enhet Veertiende Amendement op de Amerikaanse Constitutie die stellen
dat 'no person [...] shall [...] be deprived of life, liberty, or property, without due
process of law', respectievelijk dat 'no state [...] shall deprive any person of life,
liberty, or property without due process of law'. Deze Due Process Clause heeft
het Hooggerechtsho f zo uitgelegd dat de overheid zich moet houden aan een aantal
voornamelijk procedurele voorschriften wanneer het recht op leven, vrijheid of
eigendom is geraakt.27 De belangrijkste vereisten zijn het legaliteitsbeginsel, het
beginsel vanhooren wederhoorenhetrecht ophogerberoep. Aanvankelijk waren
24
25
26

27
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deze procedurele beginselen alleen van toepassing bij het opleggen van strafrechte-

lijke sancties, maar in

de jaren zestig heeft het Hooggerechtshof het bereik van

de beginselen aanzienlijk opgerekt. Zo zou de overheid ook due process moeten
betrachten bij de vaststelling van iemands aanspraak op sociale voorzieningen
en andere ingrijpendebeslissingen.28 De constitutionele eis van dueprocess omvat
ook een aantal beginselen die direct relevant zijn voor de verwerking van
persoonsgegevens. Zo eist dueprocess dat betrokkene op de hoogte wordt gebracht
van de getuigenverklaringen die tegen hem worden gebruikt. Daarnaast moet hem
de gelegenheid worden geboden om dejuistheid van de aldus vergaarde informatie
te betwisten en om de getuigen zelf aan een kruisverhoor te onderwerpen. In de
rechtspraakhebbendeze eisen zich in de loop dertijd ontwikkeld tothet algemene
beginsel dat een overheidsorgaan de informatie op basis waarvan het een
ingrijpende beslissing neemt, aan betrokkene moet overleggen zodat betrokkene
de juistheid van de informatie kan aanvechten. Zo verklaart het Federale
Hooggerechtshof in de zaak Greene v. McElroy plechtig:
Certain principles have remained relatively immutable in our jurisprudence.
One of these is that where government action seriously injures an individual
and the reasonableness of the action depends on fact findings, the evidence
used to prove the Government's case must be disclosed to the individual so
that he has an opportunity to show that it is untrue. 29

Een en ander impliceert dat het overheidsorgaan openheid moet geven over het
dossier dat het over een burger houdt, zodra er op basis van dat dossier bepaalde
beslissingen worden genomen. Daarnaast moet betrokkene de mogelijkheidworden
geboden om zijn dossier in te zien en daarin, waar nodig, correcties aan te brengen,
althans zijn visie tegenover te stellen.
De dueprocess-eisen gelden formeel-juridisch gezien alleen voor overheidsorganen.
De Amerikaanse Grondwet waarin de clausule voorkomt, ziet namelijk uitsluitend
op overheidshandelingen:0 Niettemin kent de private sector vergelijkbare voor-

schriften. Ookprivate organisaties moeten zichhouden aan bepaalde procedurele
voorschriften wanneer zij disciplinaire maatregelen nemen tegen hun leden of
werknemers.3 1 Zo kennen vele universiteiten, vakbonden, kerken, verenigingen
en bedrijven regels over het houden van hoorzittingen en beroepsmogelijkheden.

In het merendeel van de gevallen waren de regels en procedures die fairness
28

29
30
31

Zie Westin & Baker 1973, p. 16
Greene v. McElroy, 360 U.S. 474,496 (1959).
Zie over de zogenaamde State Action Doctrine onder meer Rendel-Baker v. Kohn, 457 U.S. 830
(1982) en Tribe 1988, hoofdstuk 18.
Zie Westin & Baker 1973, p. 17.
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moesten garanderen, door de private organisaties zelf ontwikkeld. De wetgever
en rechter beschouwden een en ander namelijk vaak als interne aangelegenheid
van de private partijen. In een beperkt aantal gevallen hebben de voorschriften
ook eenjuridisch kader gekregen. Een voorbeeld is de federale Landrum-Gti(lin
Act uit 1959, die een aantal procedurele rechten voor leden van vakbonden

waarborgt.

32

De eisen die op basis van de Due Process Clause zijn ontwikkeld en de principles
offairness van de private organisaties boden een goed aanknopingspunt voor de
ontwikkeling van regels voor de verwerking van persoonsgegevens omdat zij vorm

gaven aan eenzorgvuldige afweging van de tegenstrijdigebelangen. Dueprocess
belichaamt een balans tussen de bescherming van leven, vrijheid en eigendom aan
de ene kant en een effectieve strafrechtspleging en een efficient bestuur aan de
andere kant. Standaarden zoals de principles offairness brengen de belangen van
onder meer werknemers en werkgevers zo goed mogelijk in evenwicht. In beide

gevallen krijgt geen van de botsende partijen de exclusieve zeggenschap over de
uitkomst van het conflict. De procedures garanderen dat alle partijen inspraak
hebben en dat alle kanten van de zaak worden gehoord. De uitdaging was om
vergelijkbare regels en procedures te ontwikkelen die recht konden doen aan de
tegengestelde belangen van datasubjecten en gegevensverwerkers.

In zijn boek Privacy and Freedom heeft Westin een poging gedaan om een aantal
criteria te ontwikkelen aan de hand waarvan de conflicterende belangen inzake
de verwerking van persoonsgegevens 'structured and rational' kunnen worden
gewogen.33 Hij noemt onder meer de noodzaak van de gegevensverwerking, de
betrouwbaarheid van de gegevensverwerking, de toestemrning van betrokkene
en regels voor het beheer van de gegevens. Een eerste uitgewerkte versie van de
beginselen van behoorlijk gegevensbeheer is te vinden in het rapport Records,
Computers and Rights ofCitizens vaneen adviescommissie van het Amerikaanse
ministerie van Gezondheid, Onderwijs en Welzijn. In het rapport uit 1973
presenteert de commissie een Code of Fair Information Practices waaraan een
gegevensverwerker zich zou dienen te houden.34 De vijf basisprincipes luiden:

·

There must be no personal data record-keeping systems whose very

•

existence is secret
There must be a way for an individual to find out what information about

him is in

32
33
34
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record and how it is used

Landrum-Griffin Act of 1959, Pub. L. No. 85-257,73 Stat. 519.
Westin 1967, p. 370-77.
HEW-rapport Records. Computers and Rights of Citizens 1973, p. XX-XXI en XXIV-XXXV.
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•

•

There must be a way for an individual to prevent in formation about him
that was obtained for one purpose from being used or made available for
other purposes without his consent
There must be a way for an individual to correct or amend a record of

identifiable information about him
·

Anyorganisation creating, maintaining, using, or disseminatingrecords
ofidentifiablepersonal datamust assure thereliabilityofthe data fortheir
intended use and must take precautions to prevent the misuse of the data

Na dit rapport zijn er nog vele opsommingen van de beginselen van behoorlijk
gegevensbeheer gevolgd. Zo noemt voorzitter Ervin in het rapport van zijn
senaatscommissie Federal Databanks, Computers, and the Bill ofRights eenzestal
voorwaarden voor een zorgvuldige gegevensverwerking, waaronderde noodzaak
van een wettelijke grondslag voor de aanleg van een gegevensbestand (beperkte
verzamelingsbeginsel), transparantie van de gegevensverwerking (transparantiebeginsel), beperkingen van verstrekkingen aan derden (beperkte gebruiksbeginsel),
beveiliging van het systeem (beveiligingsbeginsel) en inspraak rechten voor
betrokkenen (beginsel van individuele rechtsbescherming).35 Een vergelijkbare
set van beginselen is te vinden in onder meer een rapport van de Federal Council
of Science and Technology, in een voordracht van Trubow op het nationale
symposium over privacy en informatietechnologie van 1981 en in de preambule
vande PrivacyActuit 1974.36 In elk document is de formulering van de beginselen
anders, soms wordt er een beginsel toegevoegd of geschrapt en vaak verschilt de
volgorde, maar in hoofdlijnen stemmen de standaarden overeen en zijn vergelijkbaar
met de internationaal geaccepteerde beginselen van behoorlijke gegevensbeheer
zoals de OECD-beginselen.37 Enerzijds stellen de codes een aantal eisen aan de
legitimiteit, noodzakelijkheid, openbaarheid, nauwkeurigheid en veiligheid van
de gegevensverwerking. Anderzijds geven zij betrokkene inspraakbij de verwerking

van diens gegevens via de erkenning van een recht op toegang tot, correctie van,
en bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Het valt op dat het toepassingsbereik van de bovengenoemde beginselen niet
beperkt is tot het gebruik van gegevens voor ingrijpende beslissingen. Elk gebruik
35
36

37

Ripport Federal Databanks and Constitutional Rights 1914, p. W -V.
Zie respectievelijk Federal Council of Science and Technology, ' Legal Aspects of Computerized
Information Systems', Honeywell Computer Journal 1973; G.B. Trubow, 'Informational privacy
law and policy in the U.S.', in: R.C. Turkington & A.L. Allen, Privacy Law: Cases and Materials,
St. Paul, MN: WestGroup 1999, p. 318-19; 5 U.S.C. § 552a (1974); de PrivacyAct van 1974 komt
hieronder uitgebreid aan de orde.
OECD Recommendation concerningGuidelines Governing the Protection ofPrivacyand Transborder
Flows of Personal Data, adopted by the Council of the OECD on September 23 1980,20 LL.M.
422 (1981) [OECD-Guidelines]; zie ook United Nations General Assembly, 'Guidelines for the
regulation of computerized personal data files', UN GA Res. 45/95 (1990)
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van persoonsgegevens is onderworpen aan de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer, of het nou gaat om het opleggen van boetes, het bepalen van de
prijs van eenproduct ofhet verzenden van reclame. Indat opzicht verschillen deze
beginselen van de eisen van due process.Die laatste eisen zijn immers alleen van
toepassing op ingrijpende beslissingen. Deze aanzienlijke verruiming van de
werking van beginselen wordt vreemd genoeg nergens onderbouwd.
1.4

De transformatie van privacy

Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer zoals diebeginjaren zeventig in de Verenigde Staten zijnontwikkeld, moeilijk
zijn in te passen onder de klassieke bescherming van privacy. De functie van de
beginselen is namelijk niet om bepaalde priv6-aspecten van het menselijke leven

buitenhetbereik van gegevensverwerkers te houden. Debeginselen vanbehoorlijk
gegevensbeheer garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig
verloopt en recht doet aan de belangen van alle partijen. Bovendien wijst de
ontstaansgeschiedenis van de beginselen erop dat zij niet zijn voortgekomen uit
een recht om gegevensverwerkingen af te weren, maar zijn afgeleid van de
procedurele eisen die gelden bij het nemen van ingrijpende beslissingen. Als er
al een recht ten grondslag ligt aan de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer,
is dat dus niet het klassieke recht om de persoonlijke levenssfeer af te schermen,
maar het recht op leven, vrijheid en eigendom uit het Vijfde en Veertiende
Amendement. Dat laatste recht vereist dat inbreuken op leven, vrijheid eneigendom
aan strenge procedurele eisen voldoen. Een behoorlijk beheer van de gegevens
op basis waarvan besloten wordt tot een inbreuk, is daarvan een onderdeel.
Vanwege de opvallende verschillen tussen de beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer en het klassieke recht op privacy, zou het voor de hand hebben gelegen
dat de term'privacy' zou worden losgelaten in de context van gegevensverwerkingen. Dat is niet gebeurd. Zoals Regan vaststelt: 'Although fairness became the
policy goal, the problem was still defined interms ofprivacy andprivacy continued
to be utilized as a symbolin congressional andpublic discussions.'38 Privacyblijft
dus het leidende begrip, alleen de betekenis daarvan verschuift. Een aantal auteurs
merkt wel op dat het klassieke privacybegrip ten aanzien van de problematiek
rondom gegevensverwerkingen ontoereikend is, maar vreemd genoeg trekken zij
daaruitniet de conclusie dathetprivacybegrip moet worden losgelaten. Zij kiezen
voor een herformulering van hetbegrip. Zo constateert hetbovengenoemde rapport
Records, Computers, and Rights of Citizens dat de gangbare omschrijving van

38
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privacy in woordenboeken niet voldoet. 'Dictionary definitions ofprivacy uniformly
speak in terms o f seclusion, secrecy, and withdrawal from public view. They all
denote a quality that is not inherent in most record-keeping systems.' Daarna
vervolgt hetrapport:'Once we recognize these characteristics ofrecords, we must
formulate aconcept ofprivacy that is consistent with records.'39 Hetprivacybegrip
moet dus worden aangepast aan de eisen die men wil stellen aan de verwerking
van persoonsgegevens, in plaats van andersom. Men definieert privacy als het ware
naar de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer toe.

In het rapport van het Amerikaanse ministerie van Gezondheid, Onderwijs en
Welzijn voltrektde transformatie vanprivacyzich openlijk en uitdrukkelijk. Andere
stukken uit die tijd en uit later jaren geven een vergelijkbare verschuiving in de
betekenis van privacy te zien, maar houden die vaak impliciet. Het resultaat is
hetzelfde. Vanafbeginjaren zeventig staatprivacybescherming in de context van
de verwerking van persoonsgegevens gelijk aan eerbiediging van de beginselen
vanbehoorlijk gegevensbeheer. In haar overzicht van de Amerikaanse wetgeving
op het gebied van gegevensbescherming stelt Regan bijvoorbeeld vast dat 'the
Code of Fair Information Practices provided both the meaning for the idea of
privacyand the framework for subsequentpolicy formulation'.40 Allen constateert
dat de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in naam van privacy
de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer vastlegt.4' De belangrijkste
pleitbezorger van privacybescherming in de Verenigde Staten, Rotenberg, merkt
op: 'It is generally understood that the challenge of privacy protection in the
,42
information age is the application and enforcement ofFair Information Practices.
Een enkeling zal nog opmerken dat deze betekenis van privacy op bepaalde punten
verschilt van het klassieke begrip,43 0 f dat het gebruik van de term 'privacy' een
'poor label' is voor de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer,44 maar deze
39
40
41
42

HEW-rap'port Records, Computers, and Rights of Citizens \973, p. 38-39.
Regan 1995, p. 77.
A.L. Allen, 'Constitutional Law and Privacy', in: D.M. Patterson, The Cambridge Companion to
the Philosophy of Law and Legal Theory, Cambridge, MA: Blackwell's 1996, p.139.
M. Rotenberg,'What Larry Doesn't Get: Fair Information Practices and the Architecture ofPrivacy',
Stanford TechnologyLaw Review, <httpl/stir.stanford.edu/STLR/Working_Papers/00_Rotenberg_1>,

43
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publicatie 2000.
Zie bijvoorbeeld Schwartz & Reidenberg 1996, p. 36-39.
The Privacy Protection Study Commission, Personal Privacy in an Information Society, Washington,
D.C.: U.S. Government Printing Office1977, p. 21; J.R. Reidenberg, 'Setting Standards for Fair
Information Practices in the U.S. Private Sector, Iowa Law Review 1995, p. 498; zieookeenrapport
1994 van een subcommissie van het Huis van Afgevaardigden over een voorstel voor een Health
Information Practices Act. ln dat rapport verklaart de commissie de term 'privacy' niet geschikt
te vinden als noemer voor een wetsvoorstel dat een behoorlijke omgang met medische gegevens
waarborgt. Medische dossier zijn namelijk geen privt-documenten en evenmin kan ecn absolute
geheimhouding worden gegarandeerd, zo merkt de commissie op (U.S. House Committee on
Government Operations, Health SecurityAct of/994,103' Congres, 21 sessie, 1994, rapport 103-601,
deel 5, p. 83).
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kritiek heeft niet kunnen verhinderen dat privacy in de context van de verwerking
van persoonsgegevens het leidend begrip is gebleven.

2
2.1

De implementatie van de beginselen
De ontwikkeling naar codijicatie

Toen zich begin jaren zeventig van de vorige eeuw een consensus had gevormd
over de normen die zouden moeten gelden bij de verwerking van persoonsgegevens,

ontstond er ook een draagvlak voor de codificatie van deze normen. Bij de
45
mobilisering van dat draagvlak heeft senator Ervin een belangrijke rol gespeeld.
In 1970 was hij als voorzitter van de senaatscommissie voorconstitutionele rechten
aangewezen om een onderzoek te leiden naar de verwerking van persoonsgegevens
binnen de federale overheid. Dat onderzoek heeft hem de ogen geopend voor de
omvang van het probleem en voor de noodzaak van een wettelijke regeling. In
het eindrapport uit 1974 spreekt Ervin dan ook de hoop uit dat de alarmerende
studie van zijn commissie zal dienen als basis voor een wettelijke regeling.46 Nog
hetzelfde jaar draagt hij zelf bij aan de vervulling van die wens door, samen met
zijn collega's Percy, Muskie en Ribicoff, in de senaat een wetsvoorstel in te dienen
dat voorziet in een omvangrijke regeling van de gegevensverwerking:' Dit voorstel
van Ervin c.s. lijkt sterk op de wetgeving die later in Europa zou worden ingevoerd,
zoals de Nederlandse Wet persoonsregistraties en de Wet bescherming persoonsgegevens.48 De wet zou de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer codificeren

voor zowel de gehele publieke sector, inclusief de overheidsorganen van de
deelstaten, als voor de private sector. Bovendien voorzag de wet in de oprichting
van een onafhankelijk toezichtsorgaan met uitgebreide opsporingsbevoegdheden:

de Federal Privacy Board.
Kenmerkend voor de Amerikaanse benadering van gegevensbescherming is dat
zowel de toepassing van de regels op gegevensverwerking in de private sector,
als de instelling van een Privacy Board niet zijn overgenomen in de uiteindelijke
versie van de wet. In vergelijking met de meeste Europese landen is de Verenigde
Staten namelijk in het algemeen zeer terughoudend met wetgeving voor de private

45
46

Bennett 1992, p. 69.
Federal Databanks and Constitutional Rights

47

S. 3418.

48
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sector, zeker wanneer het de vrijheid van informatie betreft.49 Alleen wanneer de
gegevensverwerking aantoonbaar uit de hand loopt, acht men overheidsingrijpen
gerechtvaardigd. Voor grootschalig misbruik van persoonsgegevens in de private
sector bestonden er begin jaren zeventig weinig concrete aanwijzingen. Daarom
verkoos de politiek het stimuleren van zelfregulering boven het opleggen van
wettelijke regels:' Dit istotop de dagvan vandaag het Amerikaanse uitgangspunt
51
gebleven bij de benadering van gegevensbescherming in de private sector.

Ook de creatie van een Privacy Board botste met de Amerikaanse rechtscultuur.
De handhaving van het Amerikaanse recht steunt in het algemeen sterk op het
initiatief van de burger die via de rechter rechtmatig handelen afdwingt. 52 in een
dergelijke, opselfhelp gebaseerde benadering is geen plaats voor overheidsbemoeienis. Zeker in het geval van de bescherming van een rechtsgoed als privacy waarvan
de waarde'subjectief' heettezijn, wordt de overheid geacht zich afzijdig te houden.

In de Amerikaanse visie kan en moet de handhaving van de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheerdaarombij voorkeur aan de burger worden overgelaten.
Deze visie op de implementatie van de beginselen spreekt bijvoorbeeld duidelijk
uit een veel geciteerde verklaring van president Ford over de door Ervin
voorgestelde wet. Hij zei:
I donot favorthe establishmentofaseparate Commission orBoard bureaucracy
empowered to define privacy in its own terms and to second-guess citizens
and agencies. I vastly prefer an approach which makes Federal agencies fully
and publicly accountable for legally mandated privacy protections and which
gives the individual adequate legal remedies to enforce what he deems to be
his own privacy. 53

Het Huis van Afgevaardigden was het op dit punt eens met de president.54 In de
versie van het wetsvoorstel dat het Huis in november 1974 met de grootstmogelijke
49

50
51

52
53

Zie Schwartz & Reidenberg 1996, p. 6-7; P.P. Swire & R.E. Litan, None of Your Business. World
Data Flows, Electronic Commerce and the European Data Directive,Washington,D.C.:Brookings
Institution Press 1998, p. 152-53; C.J. Bennett & C.D. Raab, 'The Adequacy of Privacy: The
European Union Data Protection Directive and the North American Response', The Information
Society 1997, p. 245-63; zie uitgebreideroverdeverschillen tussen Europaen de Verenigde Staten
P.H. Blok, 'Botsende rechtsculturen bij transatlantisch gegevensverkeer', NJB 2001, p 1607-12.
Zie Regan 1995, p. 78
Zie bijvoorbeeld Swire & Latan 1999; Privacy Working Group, Information Policy Committee,
Information Infrastructure Task Force, Privacy and the National Information Infrastructure,
Principlesfor Providing and Using Personal Information, <http·.1/nii .nist.gov>,6 jum 1995 (verder:
NII-privacy principles 1995); U.S. Department of Commerce, Privacy and Electronic Commerce,
<www.doc.gov/ecommerce/privacy.htrn>, juni 1998.
Bennett 1992, p 170-79, 198-99.
U.S. Congress,

Legislative History

of the Privacy Act

of 1974, Washington, D.C.: Government

Printing Office 1976, p. 956.
54

U .S. Congress, Legisiative History of the Privacy Act of 1974, p 770; zie ook Regan 1995, p. 80.
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meerderheid aannam,55 kwam dan ook geen toezichthouder voor. In de Senaat,
daarentegen, had Ervin er een wetsontwerp door gekregen waarin wel een
toezichtorgaan was opgenomen, zij het 66n zonderregelgevende bevoegdheden. 56
Daardoor lagen er eind 1974 twee onverenigbare wetsontwerpen op tafel.

Uiteindelijk is er onder tijdsdruk besloten tot een compromis. In dat compromis
werdhet onafhankelijke toezichtsorgaan van Ervin omgevormd tot een onderzoeksorgaan meteen louteranalyserende en adviserende rol: dePrivacyProtection Study
Commission. Een gedeelte van de toezichthoudende taken werd doorgeschoven
naar een onderdeel van de staf van de president waarvan onwaarschijnlijk was
dat het het bestuurlijke gegevensbeheer noemenswaardig in de weg zou zitten,
te weten het Office ofManagement and Budget. Sindsdieniseromdezoveeljaar
een publicatie verschenen waarin voor de invoering van een beter uitgerust
toezichtsorgaan werd gepleit,57 maar tot nu toe kent de Verenigde Staten geen
orgaan dat qua bevoegdheden met het Nederlandse College bescherming
persoonsgegevens vergelijkbaar is. President Bush heeft kenbaar gemaakt dat hij
zelfs geen centrale coordinator van het federale beleid inzake persoonsgegevens,
zoals Clintons prtvacy czar Swire, zal instellen. 58

Nog in december van 1974 werd het uitgeklede wetsvoorstel door beide kamers
van het Amerikaanse Congres aangenomen. Op de laatste dag van 1974 tekende
president Ford de Privacy Act, die op 27 september 1975 in werking trad.59 Door
dit uitzonderlijk snelle wetgevingsproces was de Verenigde Staten wel een van
de koplopers op het gebied van gegevensbeschermingsrecht. Alleen de Duitse
deelstaat Hessen en Zweden waren Amerika voorgegaan. 60
2.2

De publieke sector

De Amerikaanse Privacy Act van 1974 is geen omnibuswet zoals de meeste
Europese wetten op het gebied van gegevensbescherming:' De wet ziet niet op
de verwerking van persoonsgegevens in de private sector. Zoals hierboven
aangegeven, kent de Verenigde Staten een speciale houding ten opzichte van

55
56

H.R. 16373.
S. 3418.
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Zie onder meer The Privacy Protection Study Commission 1977; D.H.Flaherty,Protecting Privacy
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United States, Chapel Hill: The University of North Carolina Press 1989; Swire & Latan 1998.
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gegevensbescherming in de private sector. Daarom zal de regelgeving voor de
private sector hieronder aan de orde komen in een aparte paragraaf.
In de preambule van de Privacy Act staat dat de wet tot doel heeft de privacy van
het individu te waarborgen. Het recht op privacy blijkt in deze context gelijk te
staan aan de beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer. 'The Congress finds that
[...] in order to protecttheprivacyofindividuals identified in informationsystems
maintained by Federal agencies, it is necessary and proper for the Congress to
regulate the collection, maintenance, use, and dissemination of information by
such agencies.'62 Daarna volgt een opsomming vanbeginselen die de bestuursorganen in acht moeten nemen bij het registreren van persoonsgegevens. Deze wet
is dus een goed voorbeeld van een codificatie van de beginselen van behoorlijk
gegevensbeheer zoals die begin jaren zeventig zijn ontwikkeld. De wet legt
enerzijds de gegevensverwerker de verplichting op om zorgvuldig te werk te gaan
bij de verwerking van persoonsgegevens. Anderzijds garandeert de wet dat
betrokkene de gelegenheid wordt geboden tot inspraak bij het gebruik en beheer
van diens gegevens. De plichten voor de gegevensverwerker zijn voornamelijk
te vinden in paragraaf(e) van de wet. Daarin staat ondermeerdat een overheidsorgaan alleen persoonsregistraties mag aanleggen als dat noodzakelijk is voor de
vervulling een wettelijk opgedragen taak (beperkte verzamelingsbeginsel); dat
het overheidsorgaanbetrokkene op de hoogte moet stellen van de gegevensverwer-

king en de registratie moetpubliceren indeFederalRegister (transparantiebeginsel); dat het orgaan zorg moet dragen voor de kwaliteit van de verwerkte gegevens
( kwaliteitsbeginsel) en dat het maatregelen moet nemen om misbruik van de
gegevens te voorkomen (beveiligingsbeginsel). De inspraak van betrokkene is
geregeld in paragraaf (d) (beginsel van individuele rechtsbeschenning). Daarin
staat onder meer het recht op inzage en het recht op correctie. Vrijwel alle
onderdelen van de Code OfFair Information Practices die begin jaren zeventig
was ontwikkeld, zijn dus in de wet terug te vinden.

Naast de bovengenoemde algemene beginselen van behoorlijk gegevensbeheer
kent dePrivacyActnogeen aantal Amerikaanse eigenaardigheden. Zo staat tussen
de normen voor de gegevensverwerker uit paragraaf(e) de plicht om de gegevens
zoveel mogelijk te verkrijgenbij betrokkene wanneerde informatie gebruikt wordt
om te beslissen over de toekenning van rechten, privileges ofander voordelen. 63
In deze wettelijke opdracht komt nog eens duidelijk naar voren dat de beginselen
van behoorlijk gegevensbeheer hun wortels hebben in de eisen van due process.
Due process eist immers dat bij ingrijpende beslissingen de betrokkenheid van
62

63

Privacy Act of 1974, Pub .L, No. 93-579,88 Stat. 1897, Preambule (a)(5).

5 U.S.C. § 552a (e)(2).
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de burgerextramoet worden gewaarborgd. Een andere eigenaardigheid iste vinden
in het zevende lid van dezelfde paragraaf.64 Dat lid verbiedt uitdrukkelijk de
verwerking van gegevens over de wijze waarop iemand zijn First Amendment-

rechten uitoefent,65 tenzij dat gebeurt in het kader van rechtshandhaving. Deze
speciale bescherming van gegevens over de meningsuiting is typerend voor de
bijzondere waarde die Amerikanen hechten aan de onaantastbaarheid van die
grondrechten. De in het zevende lid genoemde persoonsgegevens zijn de enige
die op basis van deze wet als 'gevoelig' zijn te karakteriseren.
2.3

De beperkingen van de Privacy Act

Het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken dat de invoering van de Privacy
Act een grote normerende invloed heeft gehad op de gegevensverwerking in de
publieke sector. Die indruk is niet geheeljuist. Hetpraktischbelang van deze wet

moet danig worden gerelativeerd. Aan de beperkte invloed van de wet liggen vier
factoren ten grondslag. Ten eerste is de wet op slechts een beperkt aantal overheidsorganen van toepassing. Ten tweede stelt de wet weinig substantiele
beperkingen aan het gebruik van persoonsgegevens. Ten derde heeft de instantie
die de wet aanwijst als toezichthoudend orgaan, zich vrij passief opgesteld. Ten
vierde bleek het wettelijke handhavingsmechanisme, dat vooral steunt op
individuele rechtszaken, ineffectief. Door een samenspel van deze vier factoren
heeft een groot deel van de overheidsorganen na de invoering van de wet hun
gegevensverwerking ongewijzigd kunnen voortzetten ofzelfs aanzienlijk kunnen
uitbreiden.
Beperkt toepassingsbereik
Een eerste verklaring voor het beperkte praktische belang van de Privacy Act is
dat de wet uitsluitend van toepassing is op de persoonsregistraties van de federale
overheid. De wet ziet niet op de gegevensverwerking door overheidsorganen van
de deelstaten en gemeenten. Een groot deel van de publieke sector valt daarom
buitenhetbereik van dePrivacyAct. Vooreen gedeelte wordtdie lacune opgevuld
door de eigen wetgeving van de deelstaten. Een aantal Amerikaanse staten kent

namelijk een met de Privacy Act vergelijkbare regeling voor de verwerking van
persoonsgegevens. Californie heeft bijvoorbeeld sinds 1977 een Information
Practices Act die de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer vastlegt voor de
Californische overheidsorganen.66 Dergelijke wetgeving is in de deelstatenechter

64
65

66
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vrij uitzonderlijk. Slechts 13 van de 50 staten kennen een algemene wet voor de
publieke sector.67 Een groot deel van de gegevensverwerking door organen van
de gemeenten of deelstaten is dus niet gereguleerd.
Weinig beperkingen aan de verspreiding van persoonsgegevens
Een tweede verklaring voor het beperkte effect van de invoering van de Privacy
Act op de gegevensverwerking in de publieke sector is dat de wet weinig
substantiele beperkingen stelt aan het gebruik en de verspreiding vanpersoonsgege-

vens. Zo verbiedt de wet in beginsel de verstrekking van persoonsgegevens aan
derden zonder schriftelijke toestemming van betrokkene, maar op dat beginsel
volgt direct een twaalftal uitzonderingen.68 Het staat een overheidsorgaan

bijvoorbeeld vrij om, zonder toestemming van betrokkene, persoonsgegevens te
verstrekken aan opsporingsambtenaren, Congresleden en de nationale archieven.
De belangrijkste maas in de wet is echter te vinden in het derde lid van paragraaf
(b). Daarin staat dat elk bestuursorgaan persoonsgegevens zonder toestemming
mag verstrekken 'for a routine use'.69 Routinematig gebruik wil zeggen 'use of
a record for a purpose that is compatible with the purpose for which it was
collected'.70 Deze rechtvaardigingsgrond voor verstrekkingen is tijdens de
parlementaire behandeling aan de wet toegevoegd op sterk aandringen van de
bestuursorganen, die vreesden voor een te grote belemmering van hun gegevensver71
keer. De rechter heeft later het verenigbaarheidsvereiste nog vrij strikt uitgelegd,
maardatheeft nietkunnen verhinderen dat de federale overheidsorganen de clausule
hebbentoegepast als een'catch-all exemption'.72 Meteenberoep op deze clausule

meenden de instanties vrijweliedere verstrekking vanpersoonsgegevens tekunnen

rechtvaardigen.

73

Zelfs met betrekking tot gevoelige gegevens stelt de Privacy Act weinig grenzen
aan het gegevensverkeer. Zoals hierboven is aangegeven, kent de wet maar 66n
categorie van gevoelige gegevens, namelijk gegevens over de wijze waarop een
individu zijn FirstAmendment-rechten uitoefent. Verwerking van deze gegevens
is op grond van artikel (e)(7) inbeginsel verboden, maar de verbodsbepaling noemt
67 Zie het overzicht op de internetpagina van het EPIC, Privacy Laws by State,
<www.epic.org/privacy/consumer/states.html>, mei 2002; zie ook Schwartz & Reidenberg 1996,
p. 131.

68
69
70
71

5 U.S.C. § 552a(d).
5 U.S.C. § 552a (b)(3).
5 U.S.C. § 552a(a)(7).
Zie Britt v. Naval Investigative Service, 886 F.2d 544,550 (3d Cir. 1989) ( '[Compatibilityrequires]

72

orsimilarity, some meaningful degree ofconvergence, between the disclosing
agency's purpose in gathering the information and its disclosure').
OfficeofTechnology Assessment,Federal Governmentinformation Technology: Electronic Record

73

Systems and Individual Privacy, Washington, D.C.: Government Printing Office 1986, p. 105.
Flaherty 1989, p. 323-4; Bennett 1992, p. 108-9; Schwartz & Reidenberg 1996, p. 94-100.
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direct twee uitzonderingen, namelijk 'when expressly authorized by statute or
pertinent to and within the scope ofan authorized law enforcement agency'.74 De
meeste overheidsorganen hebben onder verwijzing naar deze uitzondering hun
persoonsregistraties ongewijzigd kunnen voortzetten omdat vele instanties meenden
zich bezig te houden met rechtshandhaving in de ruime zin van het woord. 75

Bovendien heeft de rechterlijke macht de uitzonderingen doorgaans ruim
geYnterpreteerd.76 Een rechter vond het bijvoorbeeld voldoende dat de verwerking
van de gevoelige gegevens 'relevant' was voor de handhaving van het recht.77 De
bescherming die deze wet biedt aan deze gevoelige gegevens was daarom in de
praktijk weinig effectief.78 Voor de meeste andere gevoelige gegevens, zoals
gegevens overras ofstrafrechtelijk verleden, kenthet Amerikaans recht vooralsnog
geen speciaal regime en gelden dus de algemene wettelijke regels, met alle gebreken
van dien. 79

Vele critici van de Privacy Act beweren dat de wet privacy niet beschermt omdat
de wet de omvang van de verwerking van persoonsgegevens in de publieke sector
niet ofnauwelijks heeft beperkt.80 Voor een decl is deze kritiek terecht, maar er
moet niet worden vergeten dat de wet oorspronkelijk niet was bedoeld om de
verwerking van persoonsgegevens te blokkeren, maar om de behoorlijkheid van
de gegevensverwerking te garanderen. Het enkele feit dat na invoering van de wet
het aantal persoonsregistraties is toegenomen, bewijst nog niet dat de beginselen
vanbehoorlijk gegevensbeheerniet wordennageleefd. Zelfs wanneerbijvoorbeeld
de routine use-clausule een grondslag zoubieden aan elke gegevensverstrekking,
is de wettelijke regeling daarvan relevant aangezien die ook bepaalt dat iedere
routinematige verstrekking daadwerkelijk aan betrokkene moet worden bekendgemaakt bij het verzamelen van de gegevens, en tevens in de Federal Register moet
worden gepubliceerd:' Wanneer de bepaling wordt nageleefd zou de wet de
transparantie van de routinematige gegevensstromen dus aanzienlijk hebben
verbeterd. Meer in het algemeen geldt dat de wet een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de eerbiediging van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer als
de wet de transparantie en nauwkeurigheid van de gegevensverwerking heeft

74

5 U.S.C. § 552a (e)(7).

75

Privacy Protection Study Commission, 77;e Privacy Act: an Assessment, Washington, D.C.: U S.
Government Printing Office1977, p. 45.
Zie Schwartz & Reidenberg 1996, p. 111-12 en de daar aangehaalde jurisprudentie.
Patterson v. F.B.I., 893 F.2d 595, 602-03 (3d Cir. 1989).
Schwartz & Reidenberg 1996, p. 112.
Voor de verwerking van medische gegevens zijn recentelijk regels ontwikkeld in het kader van
de HIPAA van 1996 (zie hieronder). Deze regels zien echter voornamelijk op de verwerking van
medischc gegevens binnen de medische sector.
Zie onder meer Flaherty 1989; Schwartz & Reidenberg 1996.
5 U.S.C. § 552a(e)(3)(C) en (e)(4)(D).
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bevorderd en/0 f de inspraak van betrokkene bij het gegevensbeheer in de publieke
sector heeft vergroot. Helaas is er weinig rechtssociologisch onderzoek gedaan
naardeze effecten van de wet, maarde onderzoeken die laten zien datbijvoorbeeld
tussen 1977 en 1983 twee miljoen mensen gebruik hebben gemaakt van hun
inzagerechten, geven een indicatie van de mogelijk positieve invloed van de wet
82
op de gegevensverwerking van het overheidsinstanties.

Gebrekkig toezicht
Eenderde reden voorhet matige effect vandePrivacyAct is het gebrekkige toezicht
op de naleving van de wet. Zoals hierboven is aangegeven, is de oprichting van
een effectieftoezichtsorgaan met regelgevende bevoegdheden in de loop van de
parlementaire behandeling uit het de wet verdwenen. Een deel van de bevoegdheden
die senatorErvin aan dat orgaan had willen toekennen, is doorgeschoven naareen
afdeling van de presidentiele staf, de O#ice of Management and Budget COMB).
De Privacy Act bepaalt in het eerste artikel van paragraaf (v) dat dit orgaan
richtlijnen moet opstellen voor de implementatie van de wet.83 Het tweede artikel
stelt dat de OMB de overheidsinstanties moet ondersteunen bij de implementatie
van de wet en toezicht moet houden op de naleving daarvan.84 Op grond van de
in 1980 in werking getreden Paper Reduction Act zijn deze taken gedelegeerd
aan een speciale afdeling van de OMB die zich bezighoudtmet het informatiebeleid
in het algemeen, te weten de 01#ce ofInformation andRegulatory Affairs (OIRA).85
Op papier is met deze bepalingen een invloedrijke waakhond geschapen, want
het OMB heeft als toezichthouder op de budgettaire praktijken van de federale
overheidsorganen een machtige positie binnen het bestuur. In de praktijk heeft
het OMB deze aura 0/power evenwel niet ingezet ten behoeve van de bescherming
van persoonsgegevens. Dat is met name te wijten aan de nauwe banden van het
OMB met de president. Door die verbondenheid is het optredenvan de OMB sterk
afhankelijk van de wil van de president en die was in het algemeen meer gericht

op de efficientie van het bestuur dan op de bescherming van persoonsgegevens.
Degevolgen van die afhankelijkheid kwamen met name onderhetpresidentschap
van Reagan duidelijk naar voren. 'In the Reagan years, the OMB was much more
a proponent of government surveillance over individuals than interested in
restricting it', aldus Flaherty.86 Meer in het algemeen heeft het belang van de

82

83
84
85
86

Het is moeilijk om op basis van deze cijfers conclusies te trekken over het effect van de Privacy
Act omdat er geen beeld is van de toegankelijkheid van persoonsgegevens voor invoering van de
wet. Bovendien kan een inzagerecht in veel gevallen ook worden ontleend aan andere wetten, zoals
de Freedom of Information Act van 1968 (zie Flaherty 1989, p. 338).

5 U.S.C. § 552a (v)(1).
5 U.S.C. § 552a (v)(2).
44 U.S.C. § 3501 (8)(A) jo. 3504 (g)(1).
Flaherty 1989, p 325.
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president bij een efficient bestuur de ontwikkeling van het OMB tot een daadkrachtige toezichthouderernstigbelemmerd. De opstelling van het OMB is altijdbijzonder
passiefgeweest.87 De toezichthouderbenadrukte vooral de eigen verantwoordelijk-

heid van de gegevensverwerkende instanties en zag voor zichzelf primair een
faciliterende rol weggelegd.88 Het beantwoordde vragen van de instanties over
de uitleg van de wet, ontwikkelde cursussen voorprivacyfunctionarissen, hettoetste
reglementen en nieuwe informatiesystemen die het kreeg voorgelegd, aan de eisen
van de wet en bracht daarover jaarlijks een rapport uit (waarvoor overigens zo
weinig interesse bestond dat zelfs het GovernmentPrinting O#ice het op den duur
niet meer wilde uitgeven). Daarnaast heeft het OMB een aantal richtlijnen
ontwikkeld. Nog voordat de wet in werking was getreden kwam het OMB al met
een set van richtlijnen over de implementatie van de wet en in 1985 publiceerde
het een circulaire overhet gegevensbeheer in federale informatiebronnen:' Deze
richtlijnen van het OMB zijn echter niet-bindend en bovendien weinig restrictief.
De richtlijnen over het koppelen van bestanden die het OMB in 1980 publiceerde,
waren bijvoorbeeld dermate soepel dat uiteindelijk de wetgever heeft moeten
ingrijpen via amendering van de Privacy Act.90 Het belangrijkste manco aan het
optreden van het OMB is echter dat het nooit actief toezicht heeft gehouden op
denalevingvan de regels. Het OMB hield geen'audits' en voerde geen onderzoeken
uit, zelfs niet als het klachten van burgers binnenkreeg. De algemene conclusie
van vrijwel alle onderzoeken en commentatoren is dan ook dat toezicht door het
OMB ontoereikend is geweest. De Privacy Protection Study Commission, de
General Accounting O#ice, de House Committee on Government Operations en
de O#ice of Technology Assessment constateerden allemaal dat het toezicht van
91
de OMB op de naleving van de Privacy Act significante gebreken vertoonde.
Flaherty stelt vast dat het OMBver onderdoet voor de registratiekamers uit andere
landen.92 Schwartz en Reidenberg concluderen zelfs dat het OMB meer geYnteresseerd was in de efficientie van het gebruik van informatietechnologie dan in
informationele privacy. 93
Naast het OMB is nog een aantal andere overheidslichamen en personen belast
met toezicht op de implementatie van de wet, maar hun optreden heeft het feilen
van het OMB niet kunnen ondervangen. Teneerste moeten de gegevensverwerkende

91

Zie Schwartz & Reidenberg 1996, p. 124
Zie Flaherty 1989, p. 326-27.
OMB Circular A-130 on 'Management of Federal Information Resources' (1985).
Zie OTA 1986, p. 57 ('The Privacy Act as presently interpreted by the Courts and OMB guidelines
offers little protection to individuals who are the subject ofcomputer matching'); Computer Matching
and Privacy Protection Act of 1988, Pub. L. No. 100-503, H.R. Nr. 100-802 3114 (1988).
Zie voor een overzicht OTA 1986, p. 5.
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Flaherty 1989, p. 333.
Schwartz & Reidenberg 1996, p. 125.
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instanties zelf een actieve rol spelen bij de effectuering van de wet. Zo heeft het
OMB,op aanraden van de Privacy Protection Study Commission, beslist dat elk
federaal overheidsorgaan een privacyfunctionaris moet aanstellen die intern toezicht
houdt op de gegevensverwerking:4 Doorgaans werd die taak verdeeld over een
groep mensen die daartoe slecht waren uitgerust. Als gevolg daarvan zijn zij vrij
onzichtbaar gebleven:5 Daarnaast verplichtte de Computer Matching Act, die de
Privacy Act aanpaste op het punt van de koppeling van bestanden, tot oprichting
van zogenaamde Dam Integrity Boards.96 Deze organen hadden tot taak te
garanderen dat de plannen om gegevensbestanden te koppelen voldoen aan de eisen
van de wet. Uit onderzoek blijkt echter dat zij die taak minimaal hebben opgevat
en weinig kritisch hebben uitgevoerd.97 Ten slotte kunnen commissies van het
Congres nog een rol spelen bij het toezicht op de naleving van de wet. Na het
afschieten van zijn voorstel tot oprichting van een Privacy Board, benadrukte
senator Ervin dat'aggressive oversight' door de Congres geboden zou zijn:8 Het
belangrijkste wettelijke houvast bij de uitoefening van dat toezicht is de plicht
van federale overheidsorganen uit paragraaf (o) van de wet om het Congres op
de hoogte te stellen van een voornemen om een gegevensverwerking op te zetten
ofte wijzigen:9 Alleen de subcommissie van het Huis van Afgevaardigden met
de curieuze taakstelling'Government Information, Justice and Agriculture' heeft
werk gemaakt van de informatie die het op die manier ontving. Het heeft een reeks
van hoorzittingen over dit onderwerp georganiseerd en zowel het OMB als de
gegevensverwerkende instanties aangespoord om toe te zien op betere naleving
van de wet.'oo Deze inspanningen hebben echter maar weinig invloed gehad op
de recalcitrante bureaucraten, aldus Schwartz en Reidenberg:" Bovendien zijn
de middelen van de leden van het Congres te beperkt en hun agenda's te vol om
een rol van betekenis te spelen bij de inrichting van de gegevensverwerking in
de publieke sector.'02
Vanwege de hierboven beschrevenpassiviteitvan de belangrijkste toezichthoudende
instanties, steunt de implementatie van de Privacy Act voornamelijk op het

verantwoordelijkheidsgevoel van de gegevensverwerkende overheidsorganen en

Zie Flaherty 1989, p. 318.
Zie Flaherty 1989, p. 318.
96 5 U.S.C. § 5523(u)(1)
97
Schwartz & Reidenberg 1996, p 121-23
98
Zie Flaherty 1989, p. 319.
99 5 U.S.C. § 552a (0).
100
Committee on Government Operations, Who Cares about Privacy? Oversight of the Privacy Act
of 1974 by the 0#ice of Management and Budget and by Congress, House Report no. 98-455 41-5
(1 november 1983).
94
95

& Reidenberg

101
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Flaherty 1989, p. 319.

1996, p. 126.
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op het initiatiefvanburgers die doormiddel van individuele rechtszaken de naleving
van de wet afdwingen. Self-help was, zoals hierboven al is aangegeven, ook
uitdrukkelijk bedoeld als het belangrijkste handhavingsmechanisme van de wet.

Echter, de mogelijkheden die de wet aan de burger biedt om de naleving van de
wet af te dwingen zijn vrij beperkt, te meer omdat in de praktijk is gebleken dat
het lastig is om de algemene informatiepraktijken van een overheidsinstantie te
veranderen via individuele rechtszaken. Een en ander heeft het afdwingen van
de naleving van de wettelijke regels aanzienlijk bemoeilijkt. Dit is de vierde reden

voor het matige effect van de Privacy Act.
Beperkte rechtsbescherming

Paragraaf(g) van de Privacy Act regelt de rechtsvorderingen die de burger tegen
een federaal overheidsorgaan kan instellen:03 De bepalingen van het eerste lid
stellen dat betrokkene bij een rechter verhaal kan halen wanneer een overheidsorgaan zijn wettelijke rechten miskent ofde wettelijke normennietnaleeft. Wanneer
een instantie een burger ten onrechte geen inzage geeft in diens gegevens, kan
de rechterhet orgaan opdragen om de gegevens toegankelijkte maken.'04 Wanneer
de instantie ten onrechte weigert om correcties aan te brengen kan de rechter
opdracht geven om de wijzigingen door te voeren:05 Bij niet-naleving van de
overige wettelijke normen, in het bijzonder de norm om zorgvuldig om te gaan
met gegevens op basis waarvan aanspraken van het individu kunnen worden
afgewezen, kanbetrokkene een schadevergoeding eisen bij de rechter.'06 Danmoet
hij echterwel kunnen aantonen dat de regels opzettelijk zijn geschonden. Bovendien
komen alleen actual damages in aanmerking voorvergoeding. Indejurisprudentie
van een aantal rechters is dat zo uitgelegd dat alleen materiele schade wordt
vergoed.'07 Deze eisen maken de kans van slagen van een dergelijke vordering
nihil. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal kunnen worden aangetoond dat
een overheidsinstantie opzettelijk de wet heeft geschonden en dat betrokkene
daardoor in zijn materiele belangen is getroffen.
Meer in het algemeen blijkt se(flhelp een inadequate manier te zijn om de naleving
van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer afte dwingen. Ten eerste maakt
het de handhaving van de beginselen afhankelijk van de tijd, kosten en energie
die de burger in de zorgvuldige verwerking van zijn persoonsgegevens steekt. Door
het individu verantwoordelijk te maken voor de handhaving van de wet legt de
overheid een zware last op de schouders van de burger, met name wanneer de
103

5 U.S.C. § 552a (g).

104 5 U.S.C. § 552a(g)(1)(B) jo. (g)(2)(B).
105 5 U.S.C. § 552a(g)(1)(A) jo. (g)(2)(A).
106 5 U.S.C. § 552a(g)(4).
107
Zie Fitzpatrick v. IRS, 665 F.2d 971 (5th. Cir. 1983)
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procedures duur en complex zijn. Bovendien veronderstelt deze aanpak dat de
burger op de hoogte is van de gegevensverwerking en van zijn rechten. Aan beide
voorwaarden is in de praktijk niet altijd voldaan.108 Ten tweede is het wat omslachtig ominformatiepraktijken die doorgaans grote groepenpersonenbetreffen,
te veranderen via individuele rechtszaken. Onder het huidige wettelijke regime
heeft de rechternamelijk geenmogelijkheden omeen overheidsinstantie te dwingen
het gegevensbeheer anders in te richten.'0 Hij kan enkel de eiser in een concrete
zaak een schadevergoeding toekennen of toegang tot diens dossier verschaffen.
Na een dergelijke uitspraak kan de instantie de ongeoorloofde praktijken gewoon
weer voortzetten. Dat gebeurde ook indepraktijk. 'Isolatedjudicial decisions have
not changed the overall practices of federal agencies', aldus Schwartz en
Reidenberg."o Dit gegeven, in combinatie met hetbeperkte toepassingsbereik van
de wet, het soepele wettelijke regime voor verstrekkingen en het gebrekkige toezicht
op de naleving van de wet, verklaart het relatief grote verschil tussen norm en
praktijk bij de verwerking van persoonsgegevens in de publieke sector.
2.4

Overige wetgeving voor de publieke sector

Er is naast de Privacy Act nog een aantal wetten van belang voor de omgang met
persoonsgegevens in de publieke sector. Allereerst zijn er verschillende wetten

die de toegang van overheidsorganen tot vertrouwelijke gegevensbestanden van
private organisatie beperken. Zo moeten politie en justitie op grond van de

Electronic Communications Protection Act ende Communications Assistancefor
Law Enforcement Act aan een aantal procedurele vereisten voldoen om inzage
te krijgen in de bestanden die telecomaanbieders over hun klanten aanleggen. 111

De Right to Financial Privacy Protection Act beschermt het bankgeheim ten
opzichte van de overheid'12 en de recent aangenomen regels inzake gezondheidsge-
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109
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Zie Flaherty 1989, p. 315; Bennett 1992, p. 156-58 en 173-175.
Zie onder meet· Cell Associates v. National Institutes of Health, 579 F.2d l 155 (9th Cir. 1978)
Schwartz & Reidcnberg 1996, p. 100.
De bescherming van de vertrouwelijkheid van elektronische telecommunicatie ten opzichte van
de overheid betreft zowel de inhoud van de communicatie als gegevens over het communiceren.
In beide gevallen is in beginsel een rechterlijke machtiging vereist (18 U.S.C. § 2703 (b) en (c))
Bovendien moeten de opsporingsambtenaren met specifiek feitenmateriaal aantonen dat er een
redelijke grond is om te verwachten dat de gewenste informatie relevant is voor de opsporing en
vervolging van criminelen (18 U.S.C. § 2703 (d)). Alleen bepaalde basis verkeersgegevens zijn
opvraagbaarmetloutereen subpoena (18 U.S.C. § 2703 (c)(2)) Daarnaastnoemtde weteen aantal
uitzonderingen op de genoemde waarborgen (18 U.S.C. § 2702 (b)). Zomageen telecomaanbieder
gegevens verstrekken met toestemming van een van de deelnemers aan de communicatie en aan
de eigenaar van de apparatuur (bijvoorbeeld een werkgever).
De FRPA verbiedtbanken in het algemeen om gegevens te verstrekken aan de overheid (12 U.S.C.S.
§ 3402 en 3403), maarbevat tegelijkertijd cert aantal vrij ruime uitzonderingsgronden. (12 U.S.C.S.
§ 3402,3403 © en (d)). Daarnaast bevat de wet een aantal procedurele waarborgen en biedt
betrokkene een recht op inzage (12 U.S.C.S. § 3404) en een recht op verzet (12 U.S.C.S. § 3410).
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gevens waarborgen de vertrouwelijkheid van medische gegevens.113 Daarnaast
bestaat er wettelijke bescherming van de klantgegevens van videotheken"4 en

aanbieders van kabeltelevisie.

I

15

Naast de bovengenoemde beperkingen vande toegang van de overheid tot bepaalde
gegevensverzamelingen, zijn er diverse bepalingen die van belang zijn voor de
omgang met persoonsgegevens in de publieke sector. Deze bepalingen zijn

verspreid over verschillende wetten. De Tax Reform Act van 1976 regelt
bijvoorbeeld vooral een herziening van het belastingstelsel, maar bevat ook een
uitgebreide regelingoverde vertrouwelijkheid van de gegevens die de belastingbetaler aan de fiscus moet verstrekken.116 Een ander voorbeeld zijn de bepalingen
uit de Census Act die verbieden dat de resultaten van een volkstelling voor nietstatistische doeleinden worden gebruikt: 17 DeDriversPrivacyProtectionAct van
1994beperkt verstrekkingen uit hetkentekenregistratiesysteem, omdat was gebleken
dat allerlei personen de bestanden van het Department of Motor Vehicles

misbruikten vooroneigenlijke doeleinden.118 De FreedomofInformationActvan
1968 (FOIA)zietprimairopde openbaarheid vanoverheidsinformatie."'Niettemin
is

de FOIA in de praktijk juist een belangrijk instrument gebleken bij de

implementatie vandebeginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer. Ten eerste biedt
de FOL4 een wettelijke grondslag voor de burger om toegang te krijgen tot de
persoonsgegevens die een overheidsorgaan over hem bezit. Aldus bevordert de
wet de transparantie van de gegevensverwerking en de inspraak van betrokkene.
Daarnaast bevat de wet een tweetal bepalingen op basis waarvan een overheidsorgaan een verzoek tot inzage van documenten mag weigeren op grond van
privacyoverwegingen:20 Het bestuur heeft vrij uitgebreid gebruik gemaakt van
die bevoegdheiden, belangrijker, wordt daarin gesteund doorde rechterlijke macht
die de privacyclausules ruim heeft uitgelegd.12' Ten eerste heeft het Federale

113

114

115

Standards for Privacy of Individually Identifiable Health Information, 65 F.R. § 82462. De regels
stellen de vertrouwelijkheid van medische gegevens voorop, maar bevatten tevens een vrij uitgebreide
setvan uitzonderingen die vele gegevensverstrekkingen aan de overheid mogelijk maken (45 C.F.R.
§ 164.152).
Op grond van de Fideo Privacy Protection Act mag een videotheek opsporingsambtenaren alleen
inzage geven in zijn klantenbestanden op grond van het bevel van cert rechter of Grand Jury (1 8
U.S.C. § 2710 (b)(2)). Bovendien moetbetrokkene op dehoogteworden gesteld van de verstrekking
van zijn gegevens (18 U.S.C. § 2710 (b)(3)).
Op grond van de Cable Communications Policy Act mogen kabelaanbieders gegevens over het
kijkgedrag van een bepaalde klantalleen op rechterlijkbevel aan opsponngsambtenaren verstrekken

116

(47 U.S.C. § 551 (h))
26 U.S.C. § 6103.

117

13 U.S.C. § 9 jo. 214.

118

18 U.S.C. §§ 2721-25.

119
120

5 U.S.C. § 552 (b) (1968).
5 U.S.C. § 552 (b)(6) en (7)(C).

121

Turkington
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1999, p. 363-97.
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Hooggerechtshofbepaald dathetprivacybelangop grond waarvan de openbaarheid
van het bestuur kan worden ingeperkt, niet beperkt is tot intieme of persoonlijke
informatie. 'The fact that an event is not wholly "private" does not mean that an
individual has no interest in limiting disclosure ordissemination ofthe information',
aldus het Hof in de zaak US. Department ofJustice v. Reporters Committee for
Freedom ofpress.122 Ten tweede heeft het Hof vrij strenge eisen gesteld aan de
belangen die tegenover het recht op privacy staan. Het heeft namelijk uitgemaakt
dat de FOIA de verantwoordelijkheidszin van de overheid voorhaaroptredendient
te bevorderen, en dat verzoeken op basis van de wet die iemands privacy raken,
maar dat strikte doel niet dienen, categorisch moeten worden afgewezen. Zo
bekrachtigde het Hofde weigering van de FBIom een groep journalisten inzage
te geven in de dossiers over een lid van de beruchte Medico clan, omdat de
openbaarmaking van dat dossier het doel van de FOIA niet zou dienen. 123 Op basis
van deze jurisprudentie heeft de FOIA zich kunnen ontwikkelen tot eenbelangrijke
waarborg van de vertrouwelijkheid vanpersoonsgegevens in overheidsdocumenten.

Ten slotte kent de Amerikaanse federale wetgeving verschillende bepalingen die
via het stellen van voorwaarden aan subsidies een zorgvuldige verwerking van
persoonsgegevens stimuleren. Zo krijgen onderwijsinstellingen op grond van de
Family Educational Rights and Privacy Act van 1974 alleen subsidie van de
federale overheid indien zij de vertrouwelijkheid van de studentendossiers
waarborgen.124 De ChiW Abuse Prevention and TreatmentAct stelt aan de staten
de wettelijke bescherming van gegevens met betrekking tot kindermishandeling
als voorwaarde voorhet verkrijgen vanmiddelen om een vorm van kinderbescher125
ming op te zetten.
2.5

De private sector

Het laatste hoofdstuk van het standaardwerk Privacy andFreedom besluit Westin
met een opmerking die typerend is voor de Amerikaanse benadering van
gegevensbescherming in de private sector. Nadat hij heeft geconstateerd dat de
bescherming vanpersoonsgegevens inhet Amerikaanse recht van eindjaren zestig
ontoereikend is, pleit Westin niet onverkort voor overheidsingrijpen, maar stelt

122

123

United States Department of Justice v. Reporters Committee for Freedom of Press, 489 U.S. 749
(1989); zie ook W.H. Rehnquist. ' Is an Expanded Right of Privacy Consistent with Fair and Effective
Law Enforcement?', Nelson Timothy Stephens Lecture, Kansas Law Review 1974, p. 8.
United States Department of Justice v. Reporters Committee for Freedom of Press, 489 U.S. 749
(1989).

124 20 U.S.C.
125 42 U.S.C.

§

1232g.

§

5106a (b)(2)(A)(v).
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hij dat meer aandacht zou moeten worden besteed aan zelfregulering. 126 Westin
zou graag zien dat bedrijven en andere private instellingen de beginselen van
behoorlijk gegevensverkeer in acht namen, maar betwijfelt de effectiviteit van
overheidsoptreden op dat terrein.
Westins visie op de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer
in de private sector is kenmerkend voor de Verenigde Staten. 127 In het algemeen
vertrouwt men vooral op het zelfregulerend vermogen van de private partijen.
Wetgeving acht men pas gerechtvaardigd wanneer de gegevensverwerking in de
private sector aantoonbaar uit de hand loopt. Als gevolg van deze visie hebben
de Verenigde Staten, anders dan de meeste andere Westerse landen, de beginselen

van behoorlijke gegevensbeheer niet gecodificeerd in een algemene wet voor de
private sector. De Amerikaanse wetgeving is een lappendeken van vele nauwomlijnde wetjes en gedragscodes voor specifieke gegevensverwerkingen.

Zelfregulering
De Amerikaanse houding ten opzichte van gegevensbescherming in de private
sectorkwamhierboven al naar vorenbij de behandeling van de ontstaansgeschiedenis van de PrivacyAct. Daar werd duidelijk dat het Amerikaanse Congres de private
sectorbewust buiten de wet heeft gehouden. De reden daarvoor was niet dat men
private partijen niet gebonden achtte aande beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer. Het belang van deze beginselen als maatstaf stond niet ter discussie. De
private sector is uitgezonderd van de wettelijke regeling omdat niet ofonvoldoende
was aangetoond dat bedrijven en andere private instellingen de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer schonden.128 Na de Watergate-affaire had men geen
behoefte aan meerschandalen in de publieke sector, maar de gegevensverwerking
in private sector leek toentertijd nog tamelijk onschuldig. 129 Bij gebrek aan bewijs
van misbruik van persoonsgegevens, konden de woordvoerders van de private
organisaties, daarin gesteund door het ministerie van Handel en een autoriteit als
Westin, de regelgeving afdoen als een onnodige en kostbare belasting van hun
vrijheid.no Zij zetten in op zelfregulering. Uiteindelijk is de politiek hen daarin
gevolgd. De Privacy Act is niet van toepassing op de private sector.

126
127
128
129

130
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Westin 1967, p. 369.
Zie hierboven § 2.1 en de daar aangehaalde literatuur.
Zie Regan 1995, p. 78.
Een uitzondering vormden de parktijken van kredietregistratiebureaus. In reactie op een aantal
wanpraktijken in die sectordie naar voren kwamen tijdens hoorzittingen van het congreseind jaren
zestig, is in de 1970 de Fair Credit Reporting Act aangenomen (zie J. Berman & D. Mulligan, 'The
Internet and the Law: Privacy in the Digital Age: Work in Progress', Nova Law Review 1 999, n.
76). De FCRA komt hieronder aan de orde.
Regan 1995, p. 78.
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Bij de aanvaarding van de uitgeklede Privacy Act heeft het Congres de Privacy
Protection Study Commission wel uitdrukkelijk opgedragen de gegevensverwerking
in de private sector onder de loep te nemen.131 Deze onderzoekscommissie
constateerde in haar eindrapport Personal Privacy in an Infbrmation Sociely dat
er wel degelijk een en ander schortte aan de gegevensverwerking in de private
sector, maar trok daaruit niet de conclusie dat het Amerikaanse uitgangspunt moest
worden losgelaten. Integendeel: 'In the private sector, the Commission specifies
voluntary compliance when the present need for recommended change is not acute
enough to justify legislation, or if the organizations in an industry have shown
themselves willing to cooperate voluntarily.'132 Zovond de commissie weliswaar
dat de directmarketingbedrijven onzorgvuldig omgingen metpersoonsgegevens.
Toch bepleitte de commissie geen wetgeving op dit gebied omdat de directmarke-

tingsector had aangegevendeze gedragsregels vrijwillig te gaan opvolgen. 133 Alleen
op een aantal terreinen waarop zelfregulering naar alle waarschijnlijkheid
onvoldoende waarborgen zou bieden, zoals bij de verwerking van medische en
financiele gegevens, achtte de commissie een wettelijke regeling noodzakelijk.
Van de diverse voorstellen voor wetgeving die de commissie aanbeval, heeft de
wetgever er uiteindelijk maar 66n overgenomen. De bescherming van financiele

gegevens ten opzichte van de overheid werd geregeld in de Right to Financial
Privaqy Act van 1978.134

Ook in de jaren daarna is zelfregulering het uitgangspunt gebleven in de
Amerikaanse benadering van gegevensbescherming in de private sector. Dat blijkt
onder meer uit de Principles for Providing and Using Personal Information,het
belangrijkste document op dit gebied na het bovengenoemde rapport van dePrivacy
Protection Study Commision:35 De beginselen komen voort uit het werk van de
Information Infrastructure Task Force die Clinton en Gore na hun aantreden in
1992 hebben opgezet om de ontwikkeling van het internet te stimuleren. Deze
denktank had tot taak om een algemene visie te vormen op de ontwikkeling van
een nationale en internationale informatie-infrastructuur, en om mogelijke
belemmeringen van de totstandkoming daarvan weg te nemen. Een van de
problemen die men voorzag bij de ontwikkeling van een dergelijke infrastructuur,
was de bescherming van persoonsgegevens Daarom werd er voor dit onderwerp
een speciale werkgroep opgericht, die in 1995 een aantal beginselen voor het
verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens presenteerde: de Principles for
Providing and Using Personal Information.
131

Zie PPSC-rapport Personal Privacy in an information Society 1977, p. xv.

132
133

PPSC-rapport Personal Privacy in an Information Society 1977, p. 34.
PPSC-rapport Personal Privacy in an Information Society 1977, p. 34.
Right to Financial Privacy Protection Act, 12 U.S.C.S. § 3401-3422 (1978).
NII Privacy Principles 1995.

134
135
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Inhoudelijk lijken de beginselen die de werkgroep heeft opgesteld, sterk op de
internationaal geaccepteerde beginselen van behoorlijke gegevensbeheer zoals
136
die onder meer tot uitdrukking zijn gekomen in de OECD-privacyrichtlijnen.
De beginselen worden bovendien uitdrukkelijk ook van toepassing verklaard op
de private sector, omdat de werkgroep zich realiseert dat de bedreiging niet alleen
vanuit de publieke sector komt: 'The private sector now rivals the government
in acquiring and using personal information.'137 De wijze van implementatie van
de beginselen is wederom typisch Amerikaans. De werkgroep schrikt er namelijk
voorterug om debeginselenjuridisch afdwingbaarte maken. Debeginselen krijgen
de status van een niet-bindende aanbeveling die bedrijven en private instellingen
kunnen gebruiken als richtlijnbij de ontwikkeling van gedragscodes enreglementen. De werkgroep prefereert in beginsel namelijk afspraken tussen de private
partijen boven bindende regelgeving. 'An individual's privacy can often be best
respected when individuals and information users come to mutually agreeable
9138
understanding ofhow personalinformation will be acquired, disclosed and used.
Opvallend is dat de werkgroep stelt dat ook de betrokken datasubjecten op dit punt
een eigen verantwoordelijkheid hebben. De beginselen bevatten zelfs een apart
onderdeel waarin de 'principles for individuals who provide personalinformation'
zijn opgenomen:39 Deze regels dragen het individu op een actieve rol te spelen
bij de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer. Alleen
wanneerpartijen een ongelijke onderhandelingspositie hebben ofandere factoren
een acceptabel marktevenwicht in de weg staan, moet 'de samenleving' een
basisniveau van bescherming garanderen.

Zelfregulering is tot op de dag van vandaag het uitgangspunt gebleven van de
Amerikaanse benadering van gegevensbescherming. Zelfs toen een paar jaar
geleden uit onderzoek naar voren kwam dat internetbedrijven de beginselen van
behoorlijke gegevensbeheer met voeten traden, en de VS onder druk van de EU
werden gedwongen om meer werk te maken van bindende regelgeving, ging de
14°

Vooralsnog is er, afgezien van de ChiWren's
OnlinePrivacyProtectionkct,14' geenwet diede verwerking vanpersoonsgegevens

Amerikaanse overheid nietoverstag.

136

'The Principles are intended to be consistent with the spiritofcurrent international guidelines, such
as the OECD Guidelines regarding the use of personal in formation' (NII Privacy Principles 1995,

137

Introduction).
NII Privacy Principles 1995, Introduction.

138

Idem, § I.A.

139

Idem, § III.

140

Zie Privacy and Electronic Commerce 1998.

141

1998 Children's Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. § 6501-6 (1998).

De COPPA verplicht

internetbedrijven die zich richten op kinderen, om hun gedragscodes te publiceren. Daarnaast moeten
deze bedrijven

in beginsel

kinderen te verwerken.
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op het internet reguleert. 142 De EU heeft men gerust kunnen stellen met een
zogenoennde Safe Harbor Agreement die Amerikaanse bedrijven alleen toestaat
om gegevens van Europese burgers te verwerken wanneerdie bedrijven zelfhebben

aangegeven zich te onderwerpen aan een vrijwillig, maar effectief regime van
gegevensbescherming.

143

Sectorale wetgeving
Uit hetbovenstaande komtnaar voren dat de Amerikaanse overheid de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer in principe overlaat aan de
private partijen. Deze aanpak is kenmerkend voor de Amerikaanse benadering
van problemen in de private sector in het algemeen. Doorgaans staat de vrijheid
144
van private partijen voorop, zeker als het gaat om defreeflow ofinformation.
Pas als duidelijk blijkt dat marktwerking in een bepaalde sector niet vanzelf een
acceptabel evenwicht genereert, zal de overheid proberen orn de bedrijven en
organisaties te bewegen tot zelfregulering, eventueel door te dreigen met restrictieve
wetgeving. Zelfs wanneer de inspanningen om de private sector zelfregels te laten
opstellen geen effect hebben en de marktwerking niet optimaal functioneert, laat
de Amerikaanse overheid zich nog niet makkelijk verleiden tot wetgeving. Zoals
Swire enLatanopmerken: 'Inthe United States therehasbeen agrowingrealisation
in settingpolicythat market imperfections must be compared with the imperfections
ofgovernment regulations. Sometimes the cure is worse than the disease.'145 Zo
betwij felt men ofde overheid wel een goed beeld heeft van de wensen van de burger

en de praktijken die men wil reguleren. Daarnaast wijstmen erop dat de invoering
van algemene wettelijke regels kosten met zich brengt en innovatie belemmert.
Als gevolg van deze wantrouwende visie op regelgeving van de overheid, die door
de Founding Fathers ook is belichaamd in het gecompliceerde wetgevingsproces,
komt wetgeving in het algemeen alleen tot stand in reactie op een 'schandaal' of
concrete kwestie en zijn de regels alleen gericht ophet verhelpen vandatspecifieke
probleem. Een enanderkomt duidelijknaar voren inhet Amerikaanse gegevensbeschermingsrecht. De Amerikaanse wetgeving voor de private sector is duidelijk
ad hoc, reactief en nauwomlijnd. 146
142

143

144

145
146

Vooreen overzicht van de diverse wetsvoorstellen op dit gebied zie Electronic Privacy Information
Center, EPIC Bill Track, <www.epic.org/privacy/bill_track.html>.
Zie U.S. Department ofCommerce, SafeHarbor, <www.export.gov/safeharbor/>; Europese Unie,
Europese Commissie, DG Interne Markt, Decision on the Adequacy ofthe Protection
ofPersona/
Data in 7hird Countries, <europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/adequacy/index.htm>;
zie uitgebreider over de Safe Harbor Agreement·. Blok 2001.
Schwartz & Reidenberg 1996, p. 6.
Swire & Latan 1998, p. 153.
Schwartz & Reidenberg 1996, p. 215 en ('The rules and policies governing the use of personal
information in the U.S. private sector are as varied as the situations in which the personal information
is processed. 1-he legal norms revolve around narrow rights addressing concrete issues'); Cate 1997,
p. 80 ('The laws and regulations governing the use of personal information in the private sector
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Het beste voorbeeld van ad hoc wetgeving is de Video Privacy Protection Act uit
1988.147 Deze wet is tot stand gekomen nadat eroverzichten vangehuurde video's
opdoken tijdens de hoorzittingen in het kader van de benoeming van Bork tot
Raadsheer in het Federale Hooggerechtshof. De ironie wil dat Bork uiteindelijk
niet benoemd is vanwege zijn verzet tegen de erkenning van een constitutioneel
recht op privacy, terwijl de schending van de privacy van Bork door de leden van
het Congres wel dermate stuitend werd gevonden datbinnen eenjaareen wet was
aangenomen die de verspreiding van gegevens over videohuur aan banden legt.
De Video PrivacyProtection Actverbiedtdeopenbaarmakingvan gegevens waaruit
valt op te maken dat bepaalde personenbepaalde films hebben gehuurd (maarstaat

verwerking van dergelijke gegevens voor directmarketing doelen toe, mits
betrokkene een recht van verzet wordt geboden). Bovendien verplicht het de
videotheekhouder om de overzichtslijsten na een jaar te vernietigen. Sinds de
invoering van deze wet zijn de gegevens met betrekking tot videohuur tamelijk
goed beschermd, vooralsnog zelfs beter dan medische gegevens, maar vanwege

de targeted approach van de Amerikaanse wetgever blijven vergelijkbare
gegevensverwerkingen ongereguleerd: 48 Erbestaatbijvoorbeeld geenregelgeving

voor de verspreiding van lijsten van bibliotheken of boekhandels waaruit valt op
te maken wie welke boeken leest. 149
Naast de Video Privacy Protection Act bestaat er nog een scala van wetten die
van belang zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in de private sector.
Een aantal daarvan ziet expliciet op de implementatie van de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer in eenbepaalde maatschappelijke sector. DeFair Credit
Reportingkctscheptbijvoorbeeld regels voorde organisaties die de kredietwaardigheid van consumenten bepalen.15' De Telecommunications Act van 1996 regelt
ondermeerde wijze waarop telefoonmaatschappijen omgaan met de verkeersgegevens van hun klanten.15' De Cable CommunicationsPolicyActdoethetzelfdevoor
de aanbieders van kabeltelevisie.152 De recent tot stand gekomen Gramm-LeachBlileyAct verplichtbanken omhunklantenop de hoogte te stellen vanhunprivacy

policy en cretert

tevens een opt-out mogelijkheid voor verstrekkingen van

are many and varied, but as a rule they each address a specific industry and often only specific
issues'); Turkington & Allen 1999,336 ('Federal data privacy legislation is a fractured, episodic,
record targeted patchwork of laws')
147

148
149

150
151

18 U.S.C.A. §2710 (1988).

Schwartz & Reidenberg 1996, p. 10-11.
Zie hieroverin kritische zin: J.E. Cohen,'A Right to Read Anonymously: A Closer Look at Copyright
Management in Cyberspace', Connecticut Law Review 1996, p. 981-1039.
15 U.S.C.A. §1681. De oorspronkelijke Fair Credit Reporting Act van 1970 is in 1996 grondig
gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Consumer Credit Reporting Reform Act.
47 U.S.C. §222 (1996), deze wet is alleen van toepassing op quasi-publieke telecomaanbieders,
de zogenaamde common carriers.

152 47 U.S.C. § 551 (1997).
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persoonsgegevens aan derden.'53 De regels die in het kader van de Health Information Portability andAccountabilityActvan 1996 zijn ontwikkeldenbegin 2001

zijn aangenomen, reguleren een belangrijk deel van de verwerking van medische
gegevens. 1 54 De regels verbieden

in het algemeen verstrekkingen van gezondhei(is-

gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de behandeling van de patient of de
vergoeding van diens ziektekosten. Ten slotte is erde bovengenoemde Children's

Online Privacy Protection Act die internetbedrijven in beginsel verplicht om
toestemming te vragen aan ouders alvorens online gegevens te verzamelen over
kinderen.

155

Naast deze regels die (mede) met het oog op de bescherming van persoonsgegevens
tot standzijn gekomen, zijn ernogregels die van belang zijnvooreen zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens te vinden in een reeks van andere wetten. In het
arbeidsrecht is er bijvoorbeeld een aantal wetten die verbieden om bepaalde
gevoelige gegevens vast te leggen of te gebruiken voor discriminatoire
doeleinden.156 Een ander voorbeeld is de Telephone Consumer ProtectionAct van

1991. Deze wet verbiedt ondermeerhet verzenden van reclame naar faxapparaten
en het telefonische benaderen van mensen door middel van ingesproken
berichten.157 Ookdraagtde wet de Federal Communications Commission (FCC')

op om regels op te stellenmet betrekking tot telefonische marketingpraktijken.
De daarop gebaseerde regelgeving van de FCC stelt eisen aan het ongevraagd
opbellen van personen voorreclamedoeleinden.159 Zo moet een opt-outmogelijkheid
158

worden geboden enmagerniet worden gebeld tussen negenuur's avonds en acht

153

154

155

156

15 U.S.C.S. § 6802 en 6803; voorhetbankgeheim is ookde Electronic Fund Transfer Actrelevant
Deze wet ziet weliswaarnietprimairop de bescherming van de vertrouwelijkheidvan elektronische
overschrijvingen, maar eist wel dat een bank betrokkene op de hoogte stelt van een verstrekking
van diens bankgegevens aan een derde, zie 15 U.S.C. § 1693-1693r (1988).
Standards for Privacy of Individually Identifiable Health Information, 65 F.R. § 82462. Pas vanaf
14 april 2003 is naleving van deze regels verplicht. Een overzicht van de gehele federale regeling
voor de omgang met medische gegevens is te vinden op de internetpagina van het US. Department
ofHHS, <www.hhs.gov/ocr/regtext.html>, maart 2002; Bush heeft recentelijk een voorstelingediend
tot ingrijpende aanpassing van de regeling. Na aanpassing hebben medische instellingen geen
toestemming van de patient meer nodig voor het gebruik van diens gegevens in het kader van
behandeling en vergoeding, zie R. Pear, 'Bush Acts to Drop Core Medical Privacy Rule',New York
Times 22 maart 2002.
1998 Children's Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. § 6501 (1998)
Ziebijvoorbeeld 42 U.S.C. § 12112(d)(verbodophet vergaren van medische gegevens die irrelevant
zijn voor de uitoefening van een bepaalde functie).

157 47 U.S.C.S. § 227 (b)(1)
158 47 U.S.C.S. § 227 (c)(1).
159 47 C.F.R.§ 64.1200; zie ook de vergelijkbare regels van de FTC Telemarketing Sales Rule, 16
C.F.R.§ 310, gebaseerd op de Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act, 15
U.S.C. § 1601-08.
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uur 's ochtends:60 Ten slotte kan hier worden gewezen op de Identity 17:efs and
Assumption DeterrenceActdie het strafbaar stelt om andermans identificatiemiddelen, zoals een creditcardnummers en paspoorten, te stelen ofmisbruiken. 161 Deze
regelgeving stelt geen directe beperkingen aan de verspreiding vanpersoonsgegevens, maar regelt wel een bepaald gebruik van persoonsgegevens.

Ook in de wetgeving van de meeste Amerikaanse staten zijn regels te vinden voor
de private sector.162 De precieze inhoud en omvang van de wetgeving verschilt
per staat, maar de benadering is vergelijkbaar met het federale niveau. Er bestaan
geen algemene wetten die de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer voor de
gehele private sector van een staat codificeren. Ook de statelijke wetten zijn gericht
op degegevensverwerking inbepaalde sectorenenleggen vaakslechts een selectie
vandebeginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer vast. 163 Zokennen veel deelstaten
wetten die vergelijkbaar zijn met de federale Fair Credit Reporting Act. Naast
deze duidelijk door de federale wetgeving geinspireerde wetten hebben sommige
staten wetten die een gedeelte van de common law bescherming van het recht op
privacy codificeren. De wetgeving van Massachusetts en Wisconsin, bevat een
bepaling die de burger beschermt tegen 'unreasonable, substantial or serious
interference with his privacy'.164 Omdat deze regelgeving niet verder reikt dan
de privacybescherming die reeds op basis van de common law bestond, kan hier
worden verwezen naar het voorgaande hoofdstuk.

3

Conclusie

Het Amerikaanse gegevensbeschermingsrecht is om twee redenen interessant. Ten
eerste liep het Amerikaanse recht voorop bij de ontwikkeling van het rechtsgebied.
De wortels van de hedendaagse ideeen op het gebied van informationele privacy
liggen dus voor een deelin de Verenigde Staten. Een eerste doel van dit hoofdstuk
was om die wortels naarboven te halen. Een tweede reden waarom het Amerikaanse
recht interessant is, is dat hetbij de implementatie van de beginselen van behoorlijk
gegevensbeheerheeft gekozen vooreenbenaderingswijze die aanmerkelijk verschilt
van de Nederlandse aanpak. Het Amerikaanse gegevensbeschermingsrecht biedt

160

161
162

163
164
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De FTC is van plan cert nationale do-not-calilist verplicht te stellen, zie C.E. Mayer, *FTC AntiTelemarketeerlist Would Face Heavy Demand', Washington Post 19 maart 2002; FTC, The Proposed

National 'Do-Not-Call' Registry,<http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/donotcall/index.htm>.
Pub. L. No. 105-318,112 Stat. 3007 (gecodificeerd in 18 U.S.C. § 1001 e.v.).
Zie Cate 1997, p. 88-89; zie voor een overzicht EPIC, Privacy Laws by State, <www.epic.
org/privacy/consumer/states.html>.
Zie Cate 1997,88-89 en de daar aangehaalde wetgeving.
Massachusetts Annotated Laws ch. 214, § 1 B ( 1996); Wisconsin Statutes Annotated § 895.50 (1995).

Het Amerikaanse gegevensbeschenningsrecht

om die reden een aardig contrast waartegen de Nederlandse benadering scherp
naar voren komt.
De aanleiding voorhet ontstaan van het Amerikaanse gegevensbeschermingsrecht
was de spectaculair geachte groei van de verwerking van persoonsgegevens in
dejaren zestig. Mede gesteund doorde ontwikkeling vannieuwe informatietechnologieen leek de gegevensverwerking in diejarenexponentieel toe te nemen. Deze
trend werd algemeen opgevat als een bedreiging van de privacy van de burger,
hoewel het centrale probleem niet zozeer lag in de openbaarmaking van het
klassiekeprivd-leven, maar in de vergroting vande macht vande gegevensverwerkende instanties zonder dat daar de corresponderende verantwoordings- en
inspraakmechnismentegenoverstonden. De maatregelen die deskundigen inreactie
op de laatstgenoemde problemen voorstelden, dienden dan ook voornamelijk om
de gegevensverwerkers aan bepaalde basale regels te binden en de participatie
van alle betrokkenen te garanderen. De aldus tot stand gekomen beginselen van
behoorlijk gegevensbeheerzijntot op de dag van vandaag richtinggevend gebleven
bij de regulering van het gegevensverkeer. Opmerkelijk is echter dat deze
beginselen vaSt due process sindsdien consequent worden vereenzelvigd met het
begrip'privacy'. Hetprivacybegrip heeft indeze contextkennelijk eentransformatie
ondergaan.

De transformatie die het privacybegrip in de context van de verwerking van
persoonsgegevens heeft doorgemaakt, is identiek aan de ontwikkeling van het
privacybegrip in Nederland. De beginselen van behoorlijk gegevensbeheer die
in beide landen worden aangehangen stemmen grotendeels overeen. Het
belangrijkste verschil tussen de Verenigde StatenenNederland zitniet in de inhoud
van de beginselen, maar in de wijze waarop die normen zijn geYmplementeerd.
Vanwege de Amerikaanse wantrouwigheid ten opzichte van overheidsingrijpen
speelt de overheid in de VS een minimale rol bij het opstellen en handhaven van
de regels voorde omgang metpersoonsgegevens in deprivate sector. Alleen voor
de federale overheidsorganen zijn de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer
uitzonderlijk snel gecodificeerd. In de private sector bestaat daarentegen tot op

heden geen algemene wet voordeomgangmetpersoonsgegevens. Deimplementatie

van de beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheeris verspreid overeen groot aantal
verschillende wetten diebepaalderegels stellen voorbepaalde gegevensverwerkingen inbepaalde sectoren. In aanvulling daarop vormen de doorde gegevensverwerkers zelf opgestelde gedragscodes een belangrijke bron van regels.
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Conclusie en evaluatie
In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van het gebruik van het

begrip 'privacy' in drie gebieden van het Nederlandse en Amerikaanse recht, te
weten het constitutionele recht, het leerstuk onrechtmatige daad en de regelgeving
inzake de verwerking van persoonsgegevens. Zoals uiteengezet in het eerste
hoofdstuk, heeft dit overzicht ten doel helderheid te scheppen in de betekenis van
het begrip. In dit laatste hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek
bijeengebracht. De centrale vraag daarbij is of er een patroon is te ontdekken in
het gebruik van het privacybegrip in de verschillende rechtsgebieden. De resultaten
zullen in dit hoofdstuk tevens in verband worden gebracht met meer theoretische
beschouwingen over de aard en waarde van privacy. Daarbij zal enerzijds worden
onderzocht in hoeverre de rechtstheoretische ideeen overde betekenis vanprivacy
worden ondersteund doorhet gebruik van hetbegrip inde rechtspraktijk. Anderzijds
zal op basis van een combinatie van de onderzoeksresultaten en rechtstheoretische

inzichten stelling worden genomen in een aantal debatten over de gewenste
betekenis en begrenzing van het recht op privacy. In de laatste paragrafen zal
bovendien specifiek aandacht worden besteed aan de overeenkomsten en verschillen
tussen Nederland en de Verenigde Staten met betrekking tot de betekenis van het
privacybegrip en de implementatie daarvan in het recht.

1

De betekenis van privacy

Als we de meeste rechtsgeleerden moeten geloven, is onduidelijkheid het enige
definierende kenmerk van privacy.1 Uit mijn onderzoek blijkt daarentegen dat de
populaire stelling dat privacy een ongrijpbaar begrip is, niet opgaat voor het
Nederlandse en Amerikaanse recht. Bij nadere beschouwing blijkt er namelijk
wel degelijk een patroon aan te wijzen in het gebruik van het begrip 'privacy'.
Hoewel de precieze omlijning van het begrip altijd voor discussie vatbaar zal

blijven, bestaat er over de betekenis van privacy in de context van het Nederlandse
en Amerikaanse recht zoveel duidelijkheid als men van een dergelijk algemeen
begrip mag verwachten:
1

2

Zie de bijlage voor een aantal klinkende verwoordingen van de vaagheid van het
privacybegrip.
Zie ter vergelijking het overzicht van de discussie over begrippen als respectievelijk de vrijheid
van meningsuiting, het gelijkheidsbeginsel, het recht op eigendom en de vrijheid van geweten in
onder meer F. Schauer, Free Speech: a Philosophica/Enquiry, Cambridge: Cambridge University
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1.1

Privacy en het recht op privacy

In de context van het Nederlandse en het Amerikaanse recht verwijst het begrip
'privacy' naareen levenssfeer die eigen is aan depersoon. Binnen deze sfeermag
de persoon ongedwongen zijn eigen leven leida en inrichten overeenkomstig zijn
eigen opvattingen over het goede leven. Buitenstaanders, waaronder de overheid,
hebben zich te onthouden van inmengingen in die persoonlijke levenssfeer. Dat
betekent dat de buitenstaanders inbeginsel geenzeggenschap hebben overhetgeen
zich binnen de persoonlijke levenssfeer afspeelt en dat zij zich daar ook niet mee
mogen bemoeien. Kennisneming vin, oftoegang t6t de persoonlijke levenssfeer
is daarom in beginsel niet toegestaan. Met andere woorden, privacy is de
ontoegankelijkheid van de persoonlijke levenssfeer. Hierbij dientdirectte worden
aangetekend dat de bescherming van privacyniet absoluut is. Onderomstandigheden kan een ingreep in, of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gerechtvaardigd
zijn. Niettemin is voor de betekenis van privacy van bepalend belang dat de
persoonlijke levenssfeerin beginselontoegankelijk is, en datbij iedere al danniet
gerechtvaardigde inmenging in de persoonlijke levenssfeer waardevolle privacy
verloren gaat.

Van grote invloed op de betekenis van het privacybegrip is verder dat privacy
tegenwoordig vrij algemeen wordt gekwalificeerd als een subjectief recht.3 Die
kwalificatie impliceert dat het individu in beginsel zelfmag uitmaken ofhij zijn
persoonlijke levenssfeer verborgen wil houden. Het objectieve recht legt de
afzondering van de persoonlijke levenssfeer dus niet dwingend op, maar kent het
individu een subjectie frecht op privacy toe dat de persoon naar eigen inzicht kan
inroepen. Het individu kan zodoende zelf beslissen of hij al dan niet zijn
persoonlijke levenssfeer openstelt voor anderen. Anders dan velen veronderstellen,4
Press 1982, A.J.Nieuwenhuis,Over de grens van de uitingsvruheid. Een rechtsvergelijkendeanalyse
van de regeigeving ten aanzien van de pornografie en racistische uitingen,Nijmegen. Ars Aequi

Ubri 1997. P . Westen, Speaking of Equality. An Analysis of the Rhetorical Force of 'Equality'
in Moral and Legal Discourse, Princeton, N.J.: Princeton University Press 1990; M.L.P. Loenen,
Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridischegelijkheidsbeginsel met betrekking
tot vrouwen en mannen in Nederlandende Verenigde Staten (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1992; J.E. Penner, The Idea Of Property in Law, Oxford: Clarendon Press 1997; G.C.J.J.
wandenBersh, Eigendom. Grepen uit de geschiedenis van een omstreden begrip,Deventer:Kluwer
1988; B.P. Vermeulen,De vroheid vangeweten, eenfundamenteel rechtsprobleem, Arnhem: Gouda
Quint 1989.

3

Zie hoofstuk 2 § 2.

4

Zie onder meer J. Inness, Privacy, Intimacy and Isolation, Oxford: Oxford University Press 1992,
p. 41-55; C. Fried, 'Privacy', Yale LawJournal 1968, p. 482, Sentrop 1973,p. 209; E.L. Beardsley,
'Privacy. Autonomy and Selective Disclosure', in: J.R. Pennock & J.W. Chapman (red.), Nomos
XIII: Privacy,New York: Atherton Press 1971, p. 56-70; J. Rachels, ' Why Privacy is Important',

Philosophy and Public Ajfairs

\975, p. 323-333. 1. Holvast, Op weg naar een risicoloze

maatschappij. De vrijheid van de mens in de informatie-samenleving (diss. kiden), Den Haag
Academic Service 1986; J.M.A. Berkvens, 'De WPRrevisited', in: J.M.A. Berkvens, Terug naar
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is controle over toegankelijkheid dus geen kenmerk van het privacybegrip als
zodanig. De beschikkingsmacht over inmengingen in de persoonlijke levenssfeer
vloeit voortuit de gangbare, maar geenszins noodzakelijke kwalificatie vanprivacy
als subjectiefrecht.5 Privacy is ook zeer wel denkbaar zonder de op subjectieve
rechten gebaseerde individuele controle. Antropologisch onderzoek laat zien dat
privacybescherming in verschillende samenlevingen is gebaseerd op algemene
normen waaroverde betrokkene geen zeggenschap heeft:Nieteens zolang geleden
was het ook in onze eigen samenleving ongepast om de intimiteiten van het privtleven in de openbaarheid te brengen, of betrokkene dat nu wilde of niet.7 In die
tijd was privacy, in de zin van een ontoegankelijke persoonlijke levenssfeer, geen
subjectief recht waarover het individu naar eigen goeddunken kon beschikken.
Ook tegenwoordig is discussie mogelijk over de vraag ofde toekenning van een
subjectiefrecht de beste manier is om de privacy van een individu te beschermen.
Wanneer een individu zich in een afhankelijke positie bevindt, staathet het individu
namelijk niet volledig vrij om inmengingen in zijn persoonlijke levenssfeer te
weigeren. Zo kan een vrouw die tijdens eensollicitatiegesprek wordtgeconfronteerd
met de vraag of zij een kinderwens heeft in theorie wel weigeren om die vraag
te beantwoorden, maar die weigering zal mogelijk haar kansen op een baan
verkleinen: In dergelijke gevallen kan de privacy van het individu beter worden
beschermd doorhetstellen van algemene regels, zoals een verbod voor werkgevers
om dergelijke vragen te stellen, dan door het waarborgen van individuele
beschikkingsmacht.
1.2

Twee aspecten van de kwalificatie 'privaat'

Hetbeeldvanprivacyals ontoegankelijkheid van depersoonlijke levenssfeer, dat
opdoemt uit de bestudering van het Nederlandse en Amerikaanse recht, sluit aan
bij een aantal meer algemene theorieen op het gebied van privacy en het privaat-

normen en waarden, Amsterdam: Nederlands Genootschap voor Informatica 1994, p. 29; J.E.J.
Prins, W.B.H.J. van deDonk, H.P.M. van Duivenboden, K. Ten Have, J.Nouwt, H.A.C.M. Vorselaars
& S. Zouridis, In het liGht van de Wet Persoonsregistraties: zon. maan of ster?, Alphen aan de

5
6

7
8

Rjjn: Samson Bedrijfsinformatie 1995, p. 68.
Zie hoofdstuk 2 § 2.2; idem J. Andre, 'Privacy as a Value and as a Right',
Inquiry 1986, p. 309-17.

77:e

Journal of Value

RF. Murphy,'Social Distance and the Veil',American Antropologist 1964, p 1257-74; A.F.
Westin,
Privacy and Freedom, New York: Atheneum Press 1967, p. 11-9; zie over mandatedprivacy ook
A. Etzioni, INe Limits of Privacy,'New York: Basic Books 1999, p. 196-7.
Zie bijvoorbeeld de smalende opmerkingen van Beerling over het 'taboe-iconoclasme' in R.F.
Beerling, Ideetn en ido/en. autobiogrq/7sch in-en uitgeleid, Arnhem: Van Loghum Slaterus 1968
Deze casus heeft zich in de praktijk ook voorgedaan, zie CGB 96- 65.
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publiek onderscheid. Vele rechtsgeleerden hebben privacy in verband gebracht
met een persoonlijke levenssfeer, een priv6-domein of een private ruimte.9
De functie van de kwalificatie vaneendomeinals'persoonlijk', 'priv6' of'privaat'
0
is, naarmen algemeen aanneemt, tweeledig.' Privaatbetekent enerzijds verborgen,

ontoegankelijk ofafgezonderd. Anderzijds duidthet op iets wat eigen, particulier
ofwel persoonlijk is. Deze twee betekenissen van de kwalificatie 'privaat' zijn
analytisch van elkaar te scheiden en zij hebben deels een eigen geschiedenis."
Niettemin bestaat er een verband tussen deze betekenissen, dat tevens bepalend
is voor de betekenis van het begrip 'privacy'. Het verband bestaat hieruit dat de
persoon de toegang tot eenbepaalde sfeer aanbuitenstaanders mag weigeren omdat
die sfeer persoonlijk is.
In de eerste betekenis wordt de kwalificatie privaat gebruikt om duidelijk te maken
dat bepaalde zaken verborgen zijn ofmogen worden:2 De private sfeer duidt dan

op een domein dat is afgeschermd van de buitenwereld. In deze betekenis
contrasteert het private domein met een publiek domein dat openbaar is voor
iedereen. Innormatieve zin omvat hetpublieke domein die zaken waarover iedereen
mag meepraten en die daarom voor een ieder toegankelijk moeten zijn. De private
sfeer omvat juist zaken die niemand anders aangaan dan betrokkene, en die

betrokkene derhalve geheim mag houden.

9

Zie onder meer T. I. Emerson, The System OfFreedom OfExpression, New York: Random House
1970, p. 345; J. Wagner DeCew, On Pursuit of Privacy, Ithaca: Cornell University Press 1997,
p. 74; M.R. Konvitz, 'Privacy and the Law. A Philosophical Prelude', Law and Contemporary
Problems 1966, p 272-80; W.L. Weinstein, 'The Private and the Free. A Conceptual Inquiry', in:
J.R. Pennock & J.W. Chapman (red.), Nomos XIII: Privacy,New York: Atherton Press 1971, p.
88-104; Etzioni 1999, p. 196; P.J.W. de Brauw, 'Behoort de wetgever regelen te treffen ter
bescherming van de individu tegen het doen, het gebruiken en hetopenbaarmaken van waarnemingen,
diens persoonlijke levenssfeer betreffende?', in: Handelingen 1965 der Nederlandse JuristenVereniging, deel 2, Zwolle: W.E.J. Tjeenk-Willink 1965; C.P. Aubel, Persoon en pers (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1968; P.F.P. Nabben & H.J.L.M. van de Luytgaarden, De ultieme
vri/heid, Deventer: Kiuwer 1996; A.J. Nieuwenhuis, Tussen privacy en persoon/i/kheidsrecht,
Nijmergen: Ars Aequi Libri 2001 ; zie ook P. Blok & A. Vedder, 'Privacy in ontwikkeling',in: J.E.J.
Prins & J.M.A. Berkvens (red.), Privacyregulering in theorie enprakt#k, Deventer: Kluwer 2002,
p. 5-31.

10

11
12
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Zie onder meer J. Weintraub, 'The Theory and Politics of the Public/Private Distinction', in: J.
Weintraub & K. Kumar, Public and Private in Thought and Practice, Chicago/Londen: University
of Chicago Press 1997, p. 5; N. Bobbio,'The Great Dichotomy: Public/Private', in: N. Bobbio,
Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, Oxford: Polity Press 1989,
p. 1-21; S.I. Benn, 'The Public and Private: Concepts and Action', in: S.I. Benn &G.FGaus,Public
andPrivate in Social L(/e, New York: St. Martins Press 1983, p. 1-30 (Benn hanteert een driedeling,
hij maakt een onderscheidt tussen 'access', 'agency' en'interest'); H. Arendt, 77;e Human Condition,
Chicago/Londen: University of Chicago Press 1958, p. 50-58.
Zieondermeer Bobbio 1989, p 1-21, M.J. Horwitz, 'The Historyofthe Public/Private Distinction',
University ofPennsy/vania Law Review 1982, p. 1423-28.
Zie de in noot 10 aangehaalde literatuur.
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Deze eerste betekenis van hetbegrip privaat komt duidelijk terug in dejuridische
betekenis van privacy. In de juridische sfeer wordt het recht op privacy immers
gebruikt als een waarborg voor ontoegankelijkheid en verborgenheid. Het
bovenstaande onderzoek laat zien dat het recht op privacybeschermt tegen allerlei
vormen van ongewenste toegang. Informationele ofwel cognitieve toegang tot de
persoon via kennisneming springt daarbij het eerst in het oog. In alle drie
onderzochte rechtsgebieden beschermt het recht op privacy tegen 'gesnuffel en
onderzoek'.13 Zowel het constitutionele recht, hetprivaatrecht als het gegevensbeschermingsrecht neemt privacy in bescherming tegen ongewenste verspreiding
van informatie. Op basis van het recht op privacy kan evenwel ook worden
opgekomen tegen andere manieren om de persoon te benaderen, getuige onder
meer de zeer uitgebreide lijst van handelingen die de Nederlandse rechtspraak
inzake onrechtmatige daad erkent als privacyinbreuk:4 Ook de constitutionele
bescherming van decisionalprivacy tegen bemoeienis via regelgeving is hiervan
een duidelijk voorbeeld:5 Een omschrijving van privacy als een vorm van
ontoegankelijkheid sluit dus aan bij het gebruik van de term privacy in de
onderzochte juridische contexten.

In de tweede betekenis wordt de term 'privaat' gebruikt om duidelijk te maken
dat het private domein eigen is aan de persoon:6 De persoonlijke levenssfeer in
deze zin is 'a private space in which man may become and remain "himself:'17
In de private sfeer kan of mag de persoon zijn particuliere belangen nastreven en
zijn leven inrichten overeenkomstig zijn eigen opvattingen over het goede leven.
Hetprivate domein staat tegenoverhetpublieke domein waarin het nastreven van
private belangen uit den boze is. De publieke sfeer is idealiter gericht op het
algemeen belang: 8 Binnen de publieke sfeer dient de burger gericht te zijn op de
rechtvaardigheid van de gemeenschap als geheel, ofwel the common good. De
private sfeer is juist vrijgesteld van een dergelijke toets aan het algemeen belang.
Binnen de private levenssfeer mag iedere persoon zijn deelbelangen nastreven
en volkomen zichzelf zijn.

Ook deze tweede betekenis van de kwalificatie privaat correspondeert met het
gebruik van de term privacy in de onderzochte contexten. Het recht op privacy
blijkt namelijk onderdelen vanhet leven in bescherming te nemen die in bijzondere
mate persoonlijk zijn. Op die onderdelen die vallen binnen de zogenaamde
13
14
15

16

17
18

Nieuwenhuis 2001, p. 41.
Zie hoofdstuk 4 § 2.1; vgl. hoofdstuk 7 § 4.2.
Zie hoofdstuk 6 § 6.1; vgl. hoofdstuk 3 § 2.5.
Zie de in noot 10 aangehaalde literatuur.
Konvitz 1966, p. 272.
W.J. Witteveen, Dedenkbeeldigestant, Amsterdam: Amsterdam University Press 2000, p. 77-100.
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persoonlijke levenssfeer, mag het individu 'onbevangen zichzelf zijn' zoals de
Nederlandse grondwetgever stelt.19 Het huiselijke leven valt bijvoorbeeld onder
de reikwijdte van het recht opprivacyomdat ditonderdeel vanhetlevenhetinnigst
aan de persoonlijkheid verbonden zou zijn.20 Debescherming van vertrouwelijke
communicatie waarborgt de mogelijkheid om vrijuitpersoonlijke zakenmetanderen
te kunnenbespreken, zonderrekening te hoeven houdenmethet oordeel vanderden.
Het intieme leven maakt eveneens onderdeel uit van het domein van privacyomdat
hetaangaanenonderhouden van intieme relaties een zeerpersoonlijke aangelegenheid zou zijn waarover geen rekenschap hoeft te worden afgelegd aan derden. Het
meest duidelijk komt dit aspect van het privacybegrip naar voren in de reeks van
zaken uit de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof die bekend zijn
geworden onder de noemerdecisionalprivacy.21 Deze groep van zakenbeschermt
'matters [...] fundamentally affecting aperson.'22 Echterook op andere onderdelen
van het Amerikaanse recht en het Nederlandse recht staat privacybescherming
gelijk aan de bescherming van die onderdelen van het leven die op een bijzondere
manierpersoonlijk zijn, zoals het huiselijke leven, het intieme leven, de vertrouwelijke communicatie en de lichamelijke integriteit, of dient het recht als waarborg
voor persoonlijke autonomie in het algemeen. 23
De schakel tussen de twee betekenissen in het begrip 'privacy', verborgenheid
en persoonlijkheid, wordt gevormd door het inzicht dat de ontwikkeling van
persoonlijkheid niet alleen in het gedrang komt bij fysieke dwang. Schrijvers als
Foucault, Bloustein en Gutwirthhebben overtuigendbetoogd datereenbelangrijk
disciplinerend effect uitgaat van toezicht en controle en dat deze mechanismen
minstens even bedreigend zijn voor de persoonlijkheid als meer tastbare vormen
van dwang.24 De combinatie van de twee betekenissen van privacy geeft uitdrukking
aan het gegeven dat toezicht en bemoeienis van buitenstaanders de bevoegdheid
om het leven binnen de private sfeer naar eigen inzicht vorm te geven kunnen
beYnvloeden of zelfs verhinderen. Daarom garandeert het recht op privacy de
mogelijkheid om ongewenste bemoeienis met het private leven af te weren.

Omgekeerd garandeert de toegankelijkheid en openbaarheid van de publieke sfeer
dat bij de besluitvorming over zaken die iedere burger aangaan, de hele gemeen-

19
20
21

22
23
24
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Kamerstukken H 1975/76,13 872, nr. 3, p. 41.
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schap daar invloed op uitoefent. Openbaarheid van bestuur is bijvoorbeeld een
belangrijke waarborg voorde uitoefening van hetbestuurin het algemeen belang.

Deze combinatie maakt ook duidelijk dat, anders dan men veelal veronderstelt,25
informationele privacy enerzijds en relationele privacy, ruimtelijke privacy en de
privacy van communicatie anderzijds twee zijden van een medaille zijn.26 De
privacy van hethuiselijke leven, intieme relaties en vertrouwelijke communicatie
behoeftbescherming tegen de verspreiding van informatie. Iedereburgerkanmet
eenberoep opruimtelijkeprivacy in beginsel zelfbepalen wie hij toegang verschaft
tot zijn woning en wie hij informatie geeft over hetgeen zich daarbinnen afspeelt
omdat een ieder op grond van het recht op privacy in beginsel gerechtigd is om
binnen zijn eigen ruimte volledig zichzelf te zijn, zonder inmengingen van
buitenstaanders. De eerbiediging van relationele privacybetekent datbuitenstaanders zich in beginsel hebben te onthouden van bemoeienis met de intieme relaties
binnen het gezinsleven en beslissingen dienaangaande, zoals de keuze van een

partner en de beslissing om al dan niet een kind te krijgen. Daarom garandeert
hetrecht op privacydat de intimiteiten van het gezinsleven alleen met toestemming
van betrokkenen in de openbaarheid komen. De plaatsing van de correspondentie
onder de bescherming van het recht op privacy, zorgt ervoor dat personen binnen
bepaalde vertrouwelijke kanalen, zoals de post en de telefoon, vrijelijk kunnen
communiceren en om die reden mag die communicatie alleen met instemming van
betrokkene worden geopenbaard aan anderen.

Kortom, het recht op privacy is gericht op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Deze levenssfeeromvat die onderdelen van het leven die zo persoonlijk
zijn dat iedere vorm van inmenging of beInvloeding van buitenaf moet worden
vermeden. Daarom beschermt het recht op privacy de persoonlijke levenssfeer
niet alleen tegen directe dwang en regulering. Met een beroep op het recht op

25

26

Doorgaans ziet men informationele privacy als een zelfstandig onderdeel van het privacybegrip
naastruimtelijke, relationele en communicatieveprivacy; zie ondermeer TheGlobal Internet Liberty
Campaign, Privacy and Human Rights. An international Survey of Privacy Laws and Practice,
Defining Privacy, <www.gik.org/privacy/survey/>, september 1999; E. Schreuders, *Waarden en
regels. Over privacy en de Wet bescherming persoonsgegevens', Privacy en Infor,natie 1998, p
23; J.W. Sentrop, 'Deinformationeleprivacybedreigd',Ars,lequi 1973,p. 207-22; in de Verenigde
Staten maakt men in navolging van het Hooggerechtshof(zie Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977))
een onderscheid tussen informationele en decisiona/privacy; zie onder meer Etzioni 1999; L. Henkin,
'Privacy and Autonomy', Columbia Law Review 1974,9 1410-33; W.A. Parent, 'Recent Work
on th6 Concept of Privacy', American Philosophical Quarterly 1983-4, p. 341-55.
Vergelijk Wagner DeCew 1997; DeCew betoogt dat achter op het ton /aw gebaseerde bescherming
van informationele privacy en de uit het constitutionele recht van de Verenigde Staten voortvloeiende
bescherming van decisional privacy een privacybegrip ligt dat zij in navolging van Feinberg
omschrijft als 'a realm of human conduct that is simply nobody else's business' (p. 56).
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eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan ook worden opgekomen tegen
subtielere vormen van disciplinering, zoals toezicht en controle.
1.3

De ontoereikendheid van populaire definities van privacy

De combinatie van de verborgenheid enpersoonlijkheid van de private sfeermaakt
duidelijk wat er schort aan vele populaire definities van privacy. Deze definities

noemen vaak maar 66n aspect van de betekenis van privacy. Veruit de meeste
auteurs omschrijven privacy in termen van ontoegankelijkheid of controle over

toegankelijkheid zonder meer, en reppen met geen woord over de voorwaarde dat
hetgeen betrokkene op grond van het recht op privacy verborgen zou mogen
houden, moet behoren tot de persoonlijke levenssfeer. Als gevolg van deze
eenzijdige benadering wordt privacy een leeg begrip dat normatieve richting
ontbeert. Het begrip staat dan niet voor een onderscheidende eigen waarde, maar
is hooguit van instrumenteel belang in relatie tot andere waarden en beginselen,
zoals het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van hoor en wederhoor, het recht op
een eerlijk proces, solidariteit en resocialisatie van criminelen.
Exemplarisch voor de lege benadering van privacy is het veel geciteerde werk van
de Israelische rechtsfilosofe Gavison. In het eerste deel van haar artikel in de Yale
LawJournaldefinieert Gavisonprivacy als een vorm van ontoegankelijkheid van
het individu.27 Een persoon zou volgens haar volledige privacy genieten indien
geen enkele informatie over hem bekend is (secrecy), geen enkele aandacht aan
hem wordt besteed (anonimity) en geen enkele buitenstaander zich in de buurt
van hem bevindt (solitude). Gavison realiseert zich dat deze gelijkstelling van
privacy met ontoegankelijkheid eennormatiefneutraal begrip vanprivacy oplevert
maar presenteert die beperking als een methodologisch voordeel.28 Zij denkt
namelijk zodoende op een neutrale manier duidelijk te kunnen maken wat privacy
betekent, zonder vooruit te lopen op de waardering van privacy. Het gevolg van
deze insteek is wel dat privacy louter van instrumentele waarde is, zo moet ook
Gavison constateren.29 Wanneer privacy een normatiefneutraal begrip is, kan het
immers alleen in relatie tot andere waarden en belangen van nut zijn. Die
instrumentele waarde vanprivacy onderzoekt Gavison in het tweede deel van haar
artikel. In dat deel geeft Gavison een uitgebreid overzicht van de uiteenlopende
waarden enbelangen die onderomstandigheden zijn gediend met de bescherming
van een zekere mate van ontoegankelijkheid. Telkens wanneer een bepaalde
aanspraak op ontoegankelijkheid legitiem is, zou Gavison een recht op privacy
27
28
29

284

R. Gavison, 'Privacy and the Limits of Law', Yale Law Journal
Gavison 1980, p. 424-25.
Gavison 1980, p. 441-42.

1980, p. 428.

Conclusie en evaluatie

willen erkennen. Aldus beschermt het recht op privacy tegen haast iedere vorm
van ongewenste toegang tot een persoon.

Vele auteurs delen Gavisons benadering van privacy. Ook zij vatten privacy op
als een vorm van ontoegankelijkheid, afzondering ofverborgenheid, en proberen
vervolgens vast te stellenonder welke omstandighedenhet afweren van buitenstaanders geoorloofd en legitiemis.30 Hetrecht opprivacy verwordt in deze benadering
tot een 'grab-bag of unrelated goodies'31 waarmee de persoon zich zou kunnen
beschermentegen allerhande ongewenste betrekkingen met anderen, maarprivacy
op zich zou geen enkele waarde hebben. Vandaar het begrijpelijke commentaar
van een aantal critici, waaronder Thomson en Wacks, dat privacy als normatief
begrip overbodig zou zijn.32 Aanspraken opprivacyzouden immers altijd afgeleid
zijn van, endaarom vertaalbaar zijnnaarandere waardenenbeginselen. Als privacy
werkelijk geen zelfstandige waarde representeert, kan het in normatieve discussies
maar beter achterwege gelaten worden, aldus deze critici.
Probleem van de benadering van Gavison en anderen is dat deze benadering
volledig voorbij gaat aan de tweede betekenis van het begrip privaat en mede
daarom de zelfstandige waarde van privacy over het hoofd ziet. De aanvulling
met de tweede betekenis maakt duidelijk datprivacyniet betrekking heeft op elke
situatie van ontoegankelijkheid. Privacy is alleen van toepassing wanneer een
levenssfeer ontoegankelijk is die ook privaat is in de tweede betekenis van het
woord. Het moet gaan om onderdelen van het leven die zowel verborgen als
persoonlijk zijn. Welke onderdelenvanhetlevendeze speciale erkenning verdienen,
is onderwerp van een uitgebreid debat dat ik in de volgende paragraafbespreek,
maardit tweede aspect van de betekenis maakt wet duidelijk datprivacy geenszins
een normatief neutraal begrip is.
Eenzelfde euvel kleeft aan definities van privacy in termen van controle over
toegankelijkheid.33 Kenmerkend voor privacy in deze definities is dat de persoon
de mogelijkheid heeft om zelf te beslissen wie

hij toegang biedt of informatie

30

Zie onder meer A.L. AHen, Uneasy Access: Privacy for Women in a Free Society, Totowa, N.J.

31
32

Rowan & Littlefield 1988; M. Powers, 'A Cognitive Access Definition of Privacy', Law and
Philosophy 1996, p 369-386; F.D. Schoeman, 'Philosophical dimensions of the literature', in:
F.D. Schoeman (red.), Philosophica/Dimensions ofPrivacy: an Anthology, Cambridge: Cambridge
University Press 1984, p. 1-33.
L. H. Tribe, Constitutional Law, New York: The Foundation Press 1988, p. 1303.
Zie J.J. Thomson, 'The Right to Privacy', Philosophy and Public A airs 1975, p. 295-315; ook
in: F.D. Schoeman (red.), PhHosophical Dimensions Of Privacy: an Anthology, Cambridge:
Cambridge University Press 1984, p. 272-289; R. Wacks, 'The Poverty of Privacy', The Law
Quaner/y Review 1980, p. 74-89.
Zie hierboven noot 4.
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verschaft. In dejuridische sfeerkomt deze visie op privacy terug intal van definities

vanprivacyzoals'informationele zelfbeschikking' en 'selectieve contactlegging'.34
Dergelijke definities worden doorgaans voorgesteld als een alternatief voor de
35

bovengenoemde, op ontoegankelijkheid gebaseerde omschrijvingen vanprivacy,
maar in feite overlappen deze definities elkaar grotendeels en leiden zij zelden
tot verschillende uitkomsten. In het algemeen accepteren namelijk ook de
aanhangers van 'privacy als ontoegankelijkheid' dat betrokkene de zeggenschap
behoortte hebben over zijntoegankelijkheid, maardie zeggenschap zien zij alleen

niet als een kenmerk van privacy, maar als een vorm van controle over privacy
die inherent is aan de kwalificatie van privacy als subjectief recht. 36

Belangrijker dan deze analytische onderscheidingen, is dat ook de op controle
gebaseerde definities de tweede betekenis van de kwalificatie privaat overhethoofd
zien. De louter op controle gebaseerde definities verdringen zodoende naar de
achtergrond dat iemand op grond van het recht op privacy alleen ten aanzien van
de persoonlijke levenssfeer de zeggenschap heeft over zijn toegankelijkheid, en
dat de privaatheid van die sfeer de grondslag vormt voor de erkenning van de
zeggenschap daarover. Ook de op controle gebaseerde definities van privacy zijn
dus leeg. Er zijn vele redenen waarom het waardevol kan zijn om betrokkene
controle te geven over zijn contacten met anderen en hem zeggenschap te geven
over de verwerking van zijn persoonsgegevens, maar de meeste van die redenen
hebbenniets van doenmetde bescherming van eenpersoonlijke levenssfeer. Alleen
wanneer de erkenning van de zeggenschap voortvloeit uit de privaatheid van het
object van zeggenschap, is er sprake van privacy.

Uit het bovenstaande volgt dat

de populaire gelijkstelling van privacy aan
ofcontrole
over
ontoegankelijkheid
ontoegankelijkheid ontoereikend is vanwege
de onvolledigheid van die omschrijvingen. Dergelijke definities belichten slechts
66n zijde van de medaille. Het belangrijkste bezwaar van deze definities is dat
zij de tweede betekenis van het begrip privaat over het hoofd zien. Als gevolg
daarvan blijft de betekenis van privacy als waarde duister. Dit gegeven leidt er
weertoe datprivacy wordt ingeroepen bij taI vanjuridischeproblemen die evengoed

of beter met behulp van andere concepten kunnen worden gearticuleerd.37

34

35
36
37
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2

De afbakening van de persoonlijke levenssfeer

Gegeven de bovengenoemde omschrijving van privacy in termen van ontoegankelijkheid van de persoonlijke levenssfeer, zijn de grenzen van de persoonlijke
levenssfeer bepalend voor de invulling van het privacybegrip. Hierboven kwam
reeds ter sprake dat de meeste theoretici die schrijven over het recht op privacy,
volledig voorbij gaan aan de restrictie van het toepassingsbereik van het
privacybegrip tot een persoonlijke levenssfeer in de zin van een privaat domein.
De weinige schrijvers die zich wel bewust zijn van deze restrictie bieden ook weinig
duidelijkheid overde grenzen van de persoonlijke levenssfeer. De meesten volstaan
met een opmerking over de culturele of contextuele bepaaldheid van de grenzen
van de private sfeer en stipuleren vervolgens een reeks van aangelegenheden die
onze cultuur als privaat zou bestempelen.38 Toch blijkt er ook op dit punt in het
Nederlandse en Amerikaanse recht meer overeenstemming te bestaan dan men
in het algemeen veronderstelt.
2.1

Privacy en het privaat-publiekonderscheid

Het idee van een afgeschermde private sfeer heeft een zeer lange geschiedenis.
Al circa 2500 jaar geleden hanteerden de oude Grieken een onderscheid tussen
enerzijds de sfeer van de polis die openstond voor alle vrije burgers en anderzijds
de eigen private sfeer van de burger.39 Deze scheiding van sferen viel, in de
interpretatie die in het werk van Arendt bet<6nd is geworden, min of meer samen
met het onderscheid tussen enerzijds de mens als natuurlijk wezen en anderzijds
de mens als rationeel wezen.40 De private sfeer was het domein van de natuurlijke
driften, impulsen en behoeften, waaronder voortplanting en voeding. De
huishouding was gericht op bevrediging van die behoeften. Daarom zagen de
Grieken het huiselijke leven en het gezinsleven als de kern van de private sfeer.
Depublieke ofwelpolitieke sfeerwas de sfeer van rationaliteit en vrijheid. Binnen
die sfeer zou de vrije burger los kunnen komen van zijn dierlijke driften en in vrij
debat met zijn gelijken zijn rationele wezensaard ontwikkelen.

38

39

40

Zie ondermeer J.L. Johnson, 'Privacy and the Judgments ofOthers', Tlte ./ournal of Falue Inquiry
1989-23, p. 157; Electronic Privacy Information Office&Privacy International, PrivacyandHuman
Rights. An International Survey of Privacy Laws and Developments, <www.privacyintemational.org/survey/>, 2000.
Zie onder meer J. Habermas, Strukturwande/der (ttlenth'chkeit, Hermann Luchterhand Verlag 1962;
H. Arendt, 771eHuman Condition, Chicago/Londen: University ofChicago Press 1958; B. Moore,
Privacy. Studies in Social and Cultural Histog. New York/London: M.E. Sharpe Inc., 1984, p.
81 e.v.
Arendt 1958; zie voor een kritische bespreking van deze interpretatie J.A. Swanson, 7Ae Public
and the Private in Aristotle's Political Philosophy, Cornell University Press 1992.
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Een soortgelijke invulling van het privaat-publiekonderscheid is te vinden in het
Romeinse recht. Het onderscheid tussen de dominium van de heer des huizes over
zijn private sfeer en het imperium van de staatten aanzien van de respublica vormt
een van de grondslagen van het Romeinse recht.4, Tijdens de Middeleeuwen is
het onderscheid verdwenen als structuurprincipe, maar sinds de Renaissance is
het weer in zwang in de Westerse samenleving.42 De enige wijziging die het
onderscheid in de tussentijd heeft ondergaan, bestaatuiteentoegenomen waardering
van de private sfeer. Met de opkomst van het liberalisme is de waarde van een
eigen sfeer voor het individu sterk gestegen, getuige onder meer het pleidooi van
Mill voor individualiteit.43 Bovendien bestaat er sinds de Romantiek meer
waardering voor het natuurlijke in de mens, in reactie op de verheerlijking van
de Rede tijdens de Verlichting. De romantici, en hun voorloper Rousseau,
bewonderdenjuistde authentieke gevoelens encreatieve emoties vande natuurlijke
mens en wilden terug naar de natuur. De burgerlijke maatschappij zagen zij als
een degeneratie van de natuurlijke goedheid van de mens. De familie als natuurlijke
eenheid wonend in een eigen hoeve op het platteland verschijnt dan ook als
ideaalbeeld in het werk van menig romanticus.44

Een groot deel van het sociale leven past niet binnen de zojuist beschreven
dichotomie van de private en publieke sfeer. Het gehele economische verkeer en
maatschappelijke middenveld valt in deze benadering niet in de beschermenswaardige private sfeer van huis en gezin, maar is evenmin publiek. Op dit punt verschilt
de hierboven beschreven antieke invulling van het privaat-publiekonderscheid
van hetklassiek-liberale privaat-publiekonderscheid, waarin de private sfeerjuist
de vrije economische en maatschappelijke relaties omvat. In het klassieke
liberalisme verdwijnt de sfeer van huis en gezin naar de achtergrond.45 De klassiek-

liberalen kwamen dan ookmetname op voorrechten die individuele vrijheid binnen
maatschappelijke relaties waarborgdenen niet zozeereenpersoonlijke levenssfeer
buiten de maatschappij plaatsten. De klassiek-liberalen wilden een scheiding
aanbrengen tussen de staat en de maatschappij. Het antieke privaat-publiekonderscheidziet daarentegenop een scheiding tussen enerzijds de persoon en anderzijds
de gerneenschap.

41

42

43
44
45
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Hetbovenstaande maakt duidelijk dat er in de ideeengeschiedenis twee begrippen
van de private sfeer voorkomen die zowel in aard als omvang fundamenteel
verschillen.46 De private sfeer van de antieken en romantici waarborgde niet de
vrijheid van het individu binnen het sociale leven, maar zonderde een sfeer van
primair huis en gezin afvan de rest van de gemeenschap. Anders dan de klassiekliberale private sfeer, zag de private sfeer in antieke zin ook niet op de rationele
beslissingen van de calculerende burger. De antieke private sfeer omvatte de
onbereflecteerde handelingen, 'natuurlijke' emoties en intieme verlangens, in het
bijzonder gevoelens van liefde, zorg en vriendschap.47 Zoals uit het onderstaande
overzicht zal blijken, vormt deze antieke opvatting over de aard en omvang van
deprivate sfeerde kern van de persoonlijke levenssfeerin hetrecht. Tegelijkertijd
bestaat continu de neiging om de reikwijdte van de persoonlijke levenssfeer uit
te breiden in de richting van de meer omvangrijke private sfeer in klassiek-liberale
zin. In die verruimde vorm omvat de persoonlijke levenssfeerookhet maatschappelijke en openbare leven enkoloniseert zodoende alle klassieke burgerlijke vrijheden.
2.2

De kern van de persoonlijke levenssfeer in het recht

De drie elementen vandepersoonlijke levenssfeerdie de internationatemensenrech-

tenverklaringen onderscheiden, te weten de woning, het gezinsleven en de
correspondentie, 8 springen ooknaar vorenbij de bestudering vanhet constitutionele recht en het privaatrecht in Nederland en de Verenigde Staten. Aangevuld met
bepaalde aspecten van het lichaam, vormen zij een soort harde kern van de
persoonlijke levenssfeer. Zo is een ieder, op grond van het recht op privacy, in
beginsel gerechtigd om binnen zijn woning volledig zichzelf te zijn, zonder
inmenging van derden. Tevens kan betrokkene met een beroep op het recht op
privacy in beginsel zelfbepalen wie hij toegang verschaft tot zijn woning en wie
hij informatie geeft over hetgeen zich daarbinnen afspeelt. De eerbiediging van
het gezinsleven betekent datbuitenstaanders zich in beginsel hebben te onthouden
van bemoeienis met de intieme relaties tussen gezinsleden en beslissingen op dat
gebied, zoals de keuze van een partner en de beslissing om al dan niet een kind
46

47

48

Zie onder meer Habermas 1962, hoofdstuk 16 en 17; W. Kymlicka, Contemporag Political
Philosophy, Oxford: Clarendon Press 1990, p. 247-62; B. Rossler, Der Wertdes Privaten, Frankfurt
am Main: Suhrkamp 2001, p. 41-49.
Vgl. Inness 1992, p. 10 ('Privacy claims are claims to possess autonomy with respect to the
expression of love, liking and care').
Zie art. 8 EVRM ('Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence [...]'); art. 17 IVBPR (No one shall be subjected to arbitrary or unlawful
interference with his privacy, family, home orcorrespondence [...]'); art. 12 UVRM ('Nooneshall
be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence'); art. 11
lid 2 American Convention of Human Rights ('No one may be the object of arbitrary or abusive
interference with his private life, his family, his home, or his correspondence I..]');
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te krijgen. Tegelijkertijd garandeert het recht op privacy dat de intimiteiten van

het gezinsleven alleen met toestemming van de betrokkenen in de openbaarheid
komen. De plaatsing van de correspondentie onder de bescherming van het recht
op privacy, zorgt ervoor dat personen binnen bepaalde vertrouwelijke kanalen,
zoals de post en de telefoon, vrijelijk kunnen communiceren en dat die communicatie alleen met instemming vanbetrokkene openbaar wordt. Kortom, depersoonlijke
levenssfeer, zoals het recht op privacydie inhetNederlandse en Amerikaanse recht
beschermt, omvat de woning, het intieme leven en de vertrouwelijke communicatie.
Aangevuld met bepaalde aspecten van het lichaam, zoals met name de 'private
delen', vormen deze elementen een redelijk sluitende begrenzing van de kern van
de persoonlijke levenssfeer.
2.3

De inflatie van de persoonlijke levenssfeer in het recht

Hoewel de bovengenoemde weergave de kern vormt van de persoonlijke
levenssfeer, bestaat constant de neiging om het toepassingsbereik van het recht
op privacy op te rekken. Zo betogen vooral wetenschappers graag dat aspecten
van het leven die om wat voor reden dan ook geheim moeten blijven, onder de
bescherming van het recht op privacy moeten vallen.49 Het verst daarin gaat men
in het kader van de verwerking van gegevens. In die context zou iedere ongewenste
verwerking van persoonsgegevens in strijd zijn met het recht op privacy.so In die
opvatting omvat de persoonlijke levenssfeer het gehele leven van de persoon,
inclusief diens maatschappelijke enpublieke activiteiten. Ook in andere rechtsgebieden dan het gegevensbeschermingsrecht is een dergelijke neiging tot oprekking
van het toepassingsbereik van het recht op privacy waarneembaar, zij het dat de
rechter in die sectoren een duidelijke rem zet op de verruiming van privacybescherming. Zo blijkt de civiele rechter zowel in Nederland als in de Verenigde Staten
uiterst terughoudend met de erkenning van een recht op privacy buiten de kern
van de persoonlijke levenssfeer. Uitspraken waarin het maatschappelijke of
openbare leven als zodanig wordt erkend als onderdeel van de persoonlijke
levenssfeer zijn zeldzaam. 51 In het constitutionele recht lijkt op het eerste gezicht
de persoonlijke levenssfeer wat ruimerte wordenuitgelegd.52 Zozouin Nederland
het grondrecht op privacy ook in het geding zijn bij observaties van het openbare
leven. De Amerikaanse rechterrekent ook andere beslotenplaatsen dan de woning

49

Zie onder meer H. Nissenbaum,'Protecting Privacy in an In formation Age. The Problem of Privacy
in Public', Law and Philosophy 1998, p 559-96; P. Ippel & B. Hulsman, 'Privacy in publieke
ruimtes: cen zorg voor zonderlingen?', NJCM-bulletin 1997, p 965; Gutwirth 1998; G.J. Kemper,

50

Zie

'Pers en privacy', hdormatierecht/AMi' 1987, p. 101-3.

51

52
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tot de persoonlijke levenssfeer. De bescherming die de rechter biedt aan deze
onderdelen van de persoonlijke levenssfeer, is echter aanzienlijk minder dan de
bescherming van de woning, het intieme leven, de vertrouwelijke communicatie
en de lichamelijke integriteit. Wanneer een overheidshandeling niet raakt aan de
kernonderdelen van de persoonlijke levenssfeer, pleegt de rechter die handeling
te kwalificeren als hooguit een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
waarop de gebruikelijke, strenge rechtmatigheidstoets niet van toepassing is. Zo
gelden in de Verenigde Staten de strikte vormvoorschriften van het Vierde
Amendement nietbij betredingvanandere gebouwendan woningen. InNederland
heeft de Hoge Raad verklaard dat voor observaties in de openbare ruimte in het
algemeen geen specifieke wettelijke grondslag nodig is, terwijl een dergelijke
fundering wel noodzakelijk is bij de schending van een grondrecht.

Het slot van de vorige alinea wijst erop dat het opblazen van de persoonlijke
levenssfeerkan leiden tot een devaluatie van het rechtprivacy. Hetbeschermingsniveau van het recht neemt kennelijk af met de uitbreiding van de reikwijdte van
het recht. Deze trend is ook goed waarneembaar op het gebied van de regelgeving
inzake de verwerking van persoonsgegevens. Zoals hierboven ter sprake kwam,
is in dat kader de reikwijdte van het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer naar verluid grenzeloos. Zodoende verschuift de aandacht volledig
naar de voorwaarden waaronder een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is
gerechtvaardigd. Die voorwaarden worden vervolgens aanzienlijk ruimeruitgelegd
dan bij inbreuken op fundamentele rechten gebruikelijk is. Zoals vaak opgemerkt,
garanderen deze voorwaarden namelijk uitsluitend dat de verwerking van
persoonsgegevens behoorlijken zorgvuldig geschiedt.53 Eenprincipiele stellingname tegenhet verwerken vanpersoonsgegevens mag daarniet in worden gelezen. 54
De voorwaarden moeten de gegevensstromen slechts in goede banen leiden. 55
Inbreuken op fundamentele rechten zijn daarentegen in beginsel wel degelijk uit
den boze en behoeven meer rechtvaardiging dan enkel het aantonen van een
zorgvuldige schending. Als de reikwijdte van het recht op privacy zodanig is
uitgebreid dat elke verwerking van persoonsgegevens depersoonlijke levenssfeer

53

54

55

Zie onder meer J. Rule e.a., 77ze Politics ofPrivacy, New York: Mentor Books 1980; C.D. Raab
& C.J. Bennett,'The Distribution ofPrivacy Risks. Who Needs Protection', 77:e Information Society
1998, p. 263-74; J. Holvast, 'Vulnerability ofthe Information Society', in: R. Clarke & J. Cameron
(red.), Managing Information Technology 's Organisational Impact, Amsterdam: North-Holland
1991; Gutwirth 1998, p. 109; P. de Hert & S. Gutwirth, Tussen vrijheid et, grondrechten. Een
paradigmastrijd met blijvende actualiteitswaarde, R&R 2000, p 209-10.
Zie bijvoorbeeld de Memorie van Antwoord op de vragen van de Eerste Kamer over de Wbp, waarin
de minister uitdrukkelijk Schreuders' stelling 'persoonsgegevens zijn geheim, tenzij' verwerpt,
zie Kamerstukken I 1999/2000,25 892, nr. 92c, p. 4.
Zie over de inflatie en devaluatic van het recht op privacy in het kader van de verwerking van
persoonsgegevens hoofdstuk 5 § 1.3 en hoofstuk 8 § 1.
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raakt, heeft dit recht klaarblijkelijk niet dezelfde status als de overige fundamentele
rechten. Dit ondersteunt de stelling dat inflatie van de persoonlijke levenssfeer
leidt tot een devaluatie van privacybescherming.

In sommige gevallen geschiedt de verruiming van de persoonlijke levenssfeer niet
expliciet, maar wordt het rechtop privacy gebruikt als kapstok ombepaalde claims
aan opte hangendie niets vandoen hebbenmetdebescherming vaneenpersoonlij-

ke levenssfeer in wat voor zin dan ook. In die gevallen leidt men de toepasselijkheid

van hetrecht op privacy afuit het feit datbepaalde handelingen onrechtmatig zijn,
in plaats van andersom de onrechtmatigheid van bepaalde handelingen te baseren
op de toepasselijkheid van het recht op privacy. Vooral de privaatrechtelijke
jurisprudentie laat een aantal voorbeelden zien van deze omgekeerde begrenzing
van de persoonlijke levenssfeer. Zo heeft de civiele rechter, zowel in Nederland
als in de Verenigde Staten, het exploiteren van iemands identiteit en het schaden
van iemands goede naam in bepaalde gevallen gekwalificeerd als een inbreuk op
het recht op privacy.56 Ook in het gegevensbeschermingsrecht wordt vaak onder
verwijzing naar mogelijk misbruik van persoonsgegevens een bepaalde gegevensverwerking gepresenteerd als inbreuk op het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer.57 Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is gekomen
voor andere rechten en beginselen die in het geding kunnen zijn bij kwalijke
informatiepraktijken, blijft een aantal juristen en politici in dergelijke gevallen
hardnekkig vasthouden aan de privacyterminologie.
2.4

Conclusie

In de ideeengeschiedenis circuleren een ruim en een smal begrip van de private
sfeer. In de smalle versie, die zijn wortels heeft in het antieke Griekse gedachtegoed,

concentreert de private sfeer zich rondom het huiselijke en intieme leven. Het is
dit smalle begrip van de private sfeer dat nog altijd de kern vormt van de door het
rechtop privacybeschermde persoonlijke levenssfeer. Tegenoverhet smalle begrip
staat de klassiek-liberale opvatting over de private sfeer. In die zeerruime opvatting
omvat de private sfeer het gehele maatschappelijke en openbare leven van de
persoon. Uitmijn onderzoekblijkt dat de reikwijdte van het rechtopprivacycontinu
onder druk staat om zich uit te breiden in de richting van een private sfeer in

klassiek liberale zin. Vooralsnog heeft de rechter die inflatie van de persoonlijke
levenssfeer maar in beperkte mate toegestaan. De woning, het intieme leven, de
lichamelijke integriteit en de vertrouwelijke communicatie vormen nog altijd de
kem van de persoonlijke levenssfeer. Buiten deze persoonlijke levenssfeer in s ikte
56

Zie hoofdstuk 4 en 7.

57

Zie de hoofdstukken 5 en 8.
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zin wordt het recht op privacy slechts gebruikt als een restrecht dat vermeende
lacunes in het recht opvult.

3

Evaluatie

Uit de bovenstaande omschrijving van het recht op privacy doemt het beeld op
van een in de kern nauwomlijnde, maar relatief onschendbare persoonlijke
levenssfeer. Op zowel de nauwe omlijning van de persoonlijke levenssfeer als op
de onschendbaarheid daarvan is kritiek mogelijk. Critici wijzen er enerzijds op
dat aan de nauwe omlijning van de persoonlijke levenssfeer een onaanvaardbare
selectie van waardevolle onderdelen van hetpersoonlijke leven ten grondslag ligt.
Anderzijds zou het onschendbaar verklaren van die persoonlijke levenssfeerallerlei
onrechtvaardigheden toedekken en buiten het democratische debat plaatsen.
Hieronder zal worden betoogd dat deze kritieken grotendeels niet houdbaar zijn
ten aanzien van het recht op privacy zoals dat heeft vorm gekregen in de
bestudeerde onderdelen van het Nederlandse en Amerikaanse recht.
3.1

De grenzen van de persoonlijke levenssfeer

De eerste groep van critici stelt dat het aanwijzen van bepaalde aspecten van het
leven als onderdeel van de beschermenswaardige persoonlijke levenssfeer in strijd
is met het liberale uitgangspunt dat het individu zelf mag uitmaken welke
levensvervulling waardevol is. Doorbepaalde onderdelen van het leven, zoals het
huiselijke leven, de vertrouwelijke communicatie en de intimiteiten, uit te zonderen
voor een relatie f onschendbare status, legt het recht op privacy als het ware vast
welke levensvervulling waardevolis en welke niet. Deze selectie staat op gespannen
voet met het liberale ideaal van een neutrale staat.

Het meest treffende voorbeeld van de selectieve werking van het recht op privacy
isdezaakBowers v. Hardwick.58 Veel critici vanhetrecht opprivacybeschouwen
die uitspraak als toonbeeld van alles wat er mis is met het recht op privacy.59 In

Hardwick oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat homoseksuele
handelingen geen onderdeel vormen van de door het grondrecht op privacy
beschermde persoonlijke levenssfeer. Opbasis van dat argument verwierp het Hof
het beroep tegen het wettelijke verbod op sodomie van de conservatieve staat

58
59

Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
Zie onder meer P. de Hert & S. Gutwirth, Privacy, seksuele vrijheid en sado-masochisme, Panopticon
1998, p. 279-285; Gutwirth 1998, p 62-63; J. Rubenfeld, 'The Right of Privacy', Harvard Law
Review 1989, p. 737-807.
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Georgia. Aldoende maakte het Hofduidelijk dat het Amerikaanse constitutionele
recht relaties tussen homoseksuelen niet gelijkwaardig acht aan heteroseksuele
verhoudingen. Tegelijkertijd affirmeerde het Hofhet ideaal van het traditionele
gezin. Het benadrukte dat de precedenten waarop de appellantzich hadberoepen,
louter zien op de bescherming van het heteroseksuele huwelijk en de voortplanting.

De afbakening van het persoonlijke leven, zoals die uit de Hardwick-zaak naar
voren komt, staat op gespannen voet met het liberale uitgangspunt dat de staat
neutraal moet zijn in discussies over het goede leven. De liberale staat dient louter
de voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken dat iedereen zijn leven kan
inrichten volgens zijn eigen opvattingen van het goede leven en mag daarbij in
beginsel geen specifieke levensvervulling opdringen ofbevoorrechten. Dat ideaal
is duidelijk geschonden indien het recht op privacyuitsluitendbepaalde persoonlijke
relaties in bescherming neemt, zoals in de Hardwick-zaak het geval was. De
specifieke begrenzing van de persoonlijke levenssfeer die het Hof in die zaak
aanhoudt, perst het intieme leven als het ware in de vorm van het traditionele
samenlevingsverband. Indachtig de waarschuwing van Berlin over het listige
gebruik van het begrip vrijheid in positieve zin,60 betogen de critici dat het recht
op privacy daarmee bovendien zijn eigen grondslagen ondergraaft. Als het recht
opprivacyde zelfbepalingsvrijheidbeschermt, zoals menig liberaal beweert, dient
dat recht in ieder geval niet zelf die vrijheid al te beperken door vast te leggen
welk gedrag inherent is aande ontwikkeling vandepersoonlijkheid. 'Byconceiving
of the conduct it purports to protect as "essential to the individual's identity",
personhood inadvertently reintroduces into privacy analysis the very premise of
the invidious uses of state power it seeks to overcome', aldus Rubenfeld in zijn
commentaar op de jurisprudentie inzakehetrecht opprivacy van het Amerikaanse
Hooggerechtshof.61 Hierte lande verdedigen De Hert en Gutwirth een vergelijkbare
stelling. In hun ogen is elke begrenzing van de persoonlijke levenssfeer een
ongeoorloofde beperking vande vrije ontwikkeling van depersoon.62 In eenrecent
artikel betogen zij zelfs dat achter alle grondrechten een moraliserende en
paternalistische ideologie schuilgaat omdat deze rechten op positieve wijze
beschrijven wat beschermenswaardig is en zodoende de zelfbepalingsvrijheid
beperken.63

60

61
62

63
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I. Berlin,'Two Concepts ofLiberty', in: 1. Berlin. Four Essays on Liberly, Oxford: Oxford University
Press 1969; zie ook A.H. Vedder, 'Privacy na Babel: de vermeende ongrijpbaarheid van het

privacybegrip', Privacy en Informatie 1998,216-220.
Rubenfeld 1989, p. 782.
Zie Gutwirth 1998, p. 45-54 en 62-63; De Hert & Gutwirth 1998; P. de Hert,Arlikel 8 EVRM en
het Belgisch recht. De bescherming van privacy, gezin, woonst en communicatie, Gent. Mys &
Breesch 1998, p. 69-84.
De Hert & Gutwirth 2000, p. 205-14.
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In reactie op de bovengenoemde kritiek dient allereerst het geschetste beeld van
dejuridische afbakening van de persoonlijke levenssfeer te worden genuanceerd.
Lang niet alle onderdelen van het recht op privacy beschermen zo overduidelijk
een bepaalde opvatting over het goede leven als de zaak-Hardwick. Het huisrecht
beschermt elke handeling die zich binnen de muren van de woning afspeelt. De
beschermenswaardigheid van de privacy van het huiselijke leven is dus niet direct
verbonden metbepaalde gedragsnormen ofeen bepaalde visie op het goede leven.
Hetzelfde geldt voor de bescherming van vertrouwelijke communicatie. Door de
beschermwaardigheid van communicatie te baseren op de aard van het kanaal,
in plaats van op de aard van de inhoud van de communicatie, onthoudt de staat
zich, zoveel als mogelijk is, van een oordeel over de waarde van een bepaalde
gedachtewisseling. Zelfs ten aanzien van het intieme leven is de juridische

bescherming van privacy minder vooringenomen dan de zaak-Hardwick doet
vermoeden. InNederlandstaat, mede onder invloed van dejurisprudentie van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens, vast dat het recht op privacy de
vrijheid om intieme relaties metanderen aan te gaanbeschermt, zonder onderscheid
te maken naar de seksuele geaardheid van de persoon. Onder invloed van deze
interpretatie van het grondrecht op privacy is het Nederlandse familierecht juist
steeds meer losgekomen van het traditionele huwelijk en steeds meeropenkomen
te staan voor andere samenlevingsvormen.64 Ook in de Verenigde Staten is de
bescherming van het intieme leven geleidelijk losgekoppeld vanhet traditionele
gezin en heeft relationele privacy een meer liberale invulling gekregen. Zo
verklaarde het Hofin de zaak Moore v. City of East Cleveland een maatregel die
denuclearjamily bij huisvesting voortrok, in strijd met het recht om zelfinvulling
te geven aan het intieme leven.65 Zodoende is de spanning tussen de juridische
bescherming van privacy en het liberale ideaal van een neutrale staat aanzienlijk
66
minder dan een focus op de zaak-Hardwick doet vermoeden.

Daarkomtbij dat, anders dan de criticilijkente veronderstellen, ookhet opblazen
van het privaat-publiekonderscheid een keuze is die allerminst neutraal staat ten
opzichte van de verschillende opvattingen van het goede leven. De keuze om alle
onderdelen van het leven een gelijke mate van bescherming te bieden, leidt er
logischerwijs toe dat het private leven minder of het publieke leven meer
64

3.B.M.\/ranken,Mr. C. Asser's handleiding tolde beoefening van het Nederlands burgerlijk recht.
Algemeen Decl, Zwolle. Tjeenk Willink 1995, § 133.

65
66

Moore v. City of East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977)
Bovendien heeft enigejaren geleden heteigen hooggerechtshofvan de staatGeorgiahetgewraakte
verbod op sodomic vernietigd op grond van het recht op privacy uit de Grondwet van Georgia; Zie
Powell v. State, 270 Ga. 327 (1998) ('There is no otheractivity that reasonablepersons would rank
as more private and more deserving of protection from governmental interference than unforced,
private, adult sexual activity. Such activity is at the heart of the Georgia Constitution's protection
of the right of privacy').
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beschermingkrijgtdaninde huidige situatie. De vermindering vandebescherming
van de private sfeer zou tot gevolg hebben dat de persoon geen enkele ruimte meer
zou hebben waarin hij verzekerd is van een relatief hoog beschermingsniveau.
Datbetekent dathet voormensen meteen afwijkende levensstijl moeilijker wordt
om zich terug te trekken in een eigen sfeer waarin zij worden beschermd tegen
de afkeurende blikken van een intolerante omgeving en tegen de bemoeienis van
de overheid. Dat dit niet ten goede komt aan de ontplooiing van individuele vrijheid
behoeft geen betoog. Ook wanneer omgekeerd de afschaffing van het publiekprivaatonderscheid leidt tot een verhoging van de bescherming van het publieke
leven is de individuele vrijheid daar niet noodzakelijk bij gebaat. Het terugtreden
van de overheid uit het sociaal-economische leven zal bijvoorbeeld voornamelijk
ten goede komen aan de machtige partijenbinnen die sector, hetgeen'de vrijheid
om zichzelfte zijn' voorhet grootste deel van de bevolking niet zal bevorderen. 67
Ookhet weren van camera's uitde openbare ruimte, omeen anderebekende kwestie
te noemen, leidt niet noodzakelijk tot een toename van de individuele vrijheid.
Feit is namelijk dat veel mensen zich vrijer voelen zich op straat te begeven indien
zij weten dat er camera's hangen die over hun veiligheid waken.68 In die zin
bevordert cameratoezichtper saldojuist debewegingsvrijheid. In ieder geval kan
niet worden volgehouden dat het afzien van een begrenzing van de persoonlijke
levenssfeer een neutrale keuze is die automatisch volgt uit de grondslagen van
de liberate samenleving. Vanuit liberaal perspectiefgaathet eromde grenzen van
de persoonlijke levenssfeer zo te trekken dat alle personen binnen die persoonlijke

levenssfeer met rust gelaten kunnen worden zonder dat zij elkaar onderdrukken.

Bijstelling verdient ook de soms impliciete aanname van de critici dat de keuzes
en handelingen van het individu die niet vallen binnen de kernonderdelen van de
persoonlijke levenssfeer, het geheel zonder bescherming zouden moeten stellen.
Uit het feit dat het recht op privacy uitsluitend een nauwomlijnde persoonlijke
levenssfeerinbescherming neemt, volgtniet datbuiten depersoonlijke levenssfeer
anarchie heerst. Men vergeet dan ten eerste dat ernaast het recht op privacy andere
67

68

Vergelijk de kritiek van de Amerikaanse rechtsrealisten op de bescherming van de private sector;
zie hierover onder meer M.J. Horwitz, 'The History of the Public/Private Distinction', University
of Pennsylvania Law Review 1982, p. 1423-28; M.J. Horwitz, 7he Transformation of American
Law, 1870-1960,The Crisis ofLegal Orthodoxy, New York: Oxford University Press 1992.
Zie H. Boumeester & F. Wassenberg, Fideo voor veiligheid7 Efecten van camerabewaking in
de Bijlmermeer, Delft: Onderzoeksinstituut OTB 1996 (dit onderzoek toont aan dat als gevolg van
camembewaking de misdaad en de gevoelens van onveiligheid zijn afgenomen); N.J. Baas & C.

Coziin Toezicht met camera's. Toepassing, ejIectiviteit en juridische aspecten, 's-Gravenhage
WODC, 1996 (concludeert dat cameratoezicht een gernatigd positief effect kan hebben op de
preventie en bestraffing van misdaad en dat het het gevoelen van veiligheid kan vergroten); H.A.
Offens, 'Cameratoezicht',Privacy & Informatie 2001, p. 160-3 (concludeertop basis van een rapport
van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken dat cameratoezicht het veiligheidsgevoel
van de burger vergroot).
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subjectieverechtenerkend zijn enten tweede datrechtsbeschermingnietuitsluitend
op subjectieve rechten is gebaseerd. Zo is de vaststelling dat een groot deel van
de persoonsregistraties niet raakt aan de kernonderdelen van de persoonlijke
levenssfeer in de bovengenoemde zin, geen vrijbrief om bij de verwerking van
69
persoonsgegevens alle andere rechten enrechtsstatelijke beginselen opzij te zetten.
Bij de registratie van iemands religieuze achtergrond kanbijvoorbeeld de vrijheid
van godsdienst in gedrang komen, verspreiding van belastende informatie staat
op gespannen voet met het recht op goede naam en bij ingrijpende beslissingen
op basis van persoonsgegevens dient onder meer het beginsel van hoor en
wederhoor in acht te worden genomen, ook al is er geen sprake van een inbreuk
op de sfeer van huis, relatie en communicatie. Anders dan sommige critici
veronderstellen, impliceertde restrictie vanprivacybeschermingtoteen nauwomlijnde persoonlijke levenssfeer dus niet dat een groot aantal keuzes en handelingen
het zonder bescherming moet doen. De keuzes en handelingen die onder de
reikwijdte van andere subjectieve rechten vallen, genieten een bescherming die
op zijn minst vergelijkbaar is met de onschendbaarheid van de persoonlijke
levenssfeer. Voor het overige geldt de bescherming van de normale democratische
procedures, de bestaande rechtsregels en de gevestigde beginselen. Het oprekken
van de persoonlijke levenssfeer is dus grotendeels onnodig. Het draagt enkelbij
aan de verwarring die het recht op privacy toch al omgeeft, en is daarom
70
onwenselijk vanuit het oogpunt van rechtszekerheid.
Ten slotte is het vanbelang inhet oogtehouden dat de grenzen van de persoonlijke
levenssfeer niet volledig pre-politiek zijn. Anders dan de onvervreemdbare
natuurrechten van Locke, verschijnen de subjectieve rechten tegenwoordig niet
als apriori gegevenheden die onbekritiseerbare grenzen stellen aanhet democratische debat. Toonaangevende hedendaagse politiekfilosofen als Habermas en Rawls
benadrukken dat de mensenrechten juist moeten worden gezien als de uitkomst
van een soort superdemocratisch debat in de vorm van respectievelijk herschaRs,»eie Kommunikation of een geYdealiseerde constitutionele conventie.71 In een
dergelijke visie zijn de mensenrechten niet volledig onttrokken aan de discussie
enpolitiekebesluitvorming. Bij de vaststelling ofwijziging vandeze rechten gelden
alleen strengere procedurele eisen. Deze hedendaagse visie op mensenrechten sluit
goed aan bij de juridische werkelijkheid. De gelding van een subjectie frecht zoals

69
70
71

Zie voor een opsomming van een aantal relevante beginselen, hoofdstuk 5 § 1.2 en hoofdstuk 8
§ 1.3.
Zie onder meer hoofdstuk 5 § 1.4.
1.Habermas, Faktizitatund Geltung. Beitragezur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992; J. Rawls, Political Libera/ism, New York:

Columbia University Press 1993.
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het recht op privacy moet namelijk blijken uit het positieve recht.72 Dat betekent
dat de wetgever en rechter in het algemeen zelf de mogelijkheid hebben om de
grenzen van de persoonlijke levenssfeer aan te passen. De positivering van het

recht op privacy kan onder meer geschieden door opname in de constitutie.
Daardoorkrijgt privacybescherming weliswaareen meerbestendige plaats in het
recht, maar de constitutionele erkenning van het recht op privacy allddn onttrekt
de afbakening van de persoonlijke levenssfeer niet volledig aan de discussie. Zowel
in de Verenigde Staten als in Nederland biedt de tekst van de Grondwet ruimte
om de interpretatie van het constitutionele recht op privacy aan te passen aan
veranderende opvattingen ofomstandigheden.n De Nederlandse Grondwetgever
heeft die openheid van de grondwettelijke privacybepaling zelfs uitdrukkelijk
beoogd.74 Het overzicht van de ontwikkeling van het recht op privacy in de
constitutionele rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof liet zien dat
ook inde Verenigde Staten de betekenis vanhetrecht opprivacy geenonveranderlijke grootheid is. Bovendien kent zowel de Verenigde Staten als Nederland een
procedure om de Grondwet te wijzigen. In zoverre de grenzen van de persoonlijke
levenssfeer voortvloeien uit een vrij en open debat waarinbetrokkene onbelemmerd
heeft kunnen meepraten, zijn deze begrenzingen niet zozeer een beperking maar
een uiting van diens persoonlijke vrijheid.
3.2

De onschendbaarheid van de persoonlijke levenssfeer

De tweede kritiek op het recht op privacy richt zich tegen de onschendbaarheid
van de persoonlijke levenssfeer. De critici wijzen erop dat het recht op privacy
het leven binnen de persoonlijke levenss feer onttrekt aan de publieke oordeelsvorming en de jurisdictie van het objectieve recht. De politiek heeft op het terrein
van het priv6-leven in beginsel niets te zeggen. Zodoende wordt de persoonlijke
levenssfeer een vrijplaats waar de gevestigde regels en beginselen niet zouden
gelden. De persoonlijke levenssfeer is in die zin beyondjustice. Het moge duidelijk
zijn dat een dergelijke interpretatie van privacy veel weerstand opwekt. Vanuit
vele stromingen, uiteenlopend van het feminisme tot de rechtseconomie, is de kritiek
geuit dat hetrecht op privacy dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, toedekt
en zodoende de totstandkoming van een rechtvaardige samenleving belemmert.
De felste kritiek op de bescherming van privacy is afkomstig uit feministische hoek.
De feministische wetenschappers zien het privaat-publiekonderscheid als een van
de voornaamste concepten die de onderdrukking en ongelijke behandeling van
72
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vrouwen in stand houden en de schijn van legitimiteit geven.75 De feministen
hebben laten zien dat het gezinsleven in de praktijk lang niet altijd voldoet aan
het rooskleurige beeld dat sommige voorstanders van het privaat-publiekonderscheid ervan geven. Tegenoverhetideaalbeeld vaneenop liefde gebaseerde eenheid
vanbelangen stellen de feministen hetbeeld vanmachteloze vrouwen en kinderen

die overgeleverd zijn aan de grillen van een patriarchale despoot. Met de
afscherming van de persoonlijke levenssfeer worden de onrechtvaardigheden die
depatriarchbinnende gezinssfeerbegaat, immuun gemaakt voorkritiek. Zodoende
draagtprivacybeschermingbij aan hethuiselijke geweld tegen vrouwen enkinderen
en houdt de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeerde ongelijke arbeidsverdeling binnen het gezin in stand. Een groot deel van de feministische kritiek is dan
ook gericht tegen de onschendbaarheid van de persoonlijke levenssfeer.
Een vergelijkbare kritiek op de onschendbaarheid van de persoonlijke levenssfeer
is afkomstig van de communitaristen. Het communitarisme is een stroming binnen
depolitieke filosofie die zichmetname richt tegenhetatomistische, individualistische mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het liberalisme. Wat communitaristen
als Sandel, MacIntyre, Taylor en Walzer samenbindt, is het idee dat een persoon
niet volledig los te denken is van de gemeenschap waarin die leeft.76 Vanwege
dit meer sociale mensbeeld hebben de communitaristen in het algemeen meer oog
voor de belangen van de gemeenschap als geheel en voor de beperkingen van het
liberale individualisme. Hoe deze algemene communitaristische houding zichkan
vertalen naar een visie op het recht op privacy, blijkt uit het werk van de
communitaristische socioloog Etzioni.77 In zijn boek The Limits ofPrivacy richt
Etzioni zich tegen het liberate uitgangspunt dat individuele rechten, zoals het recht
op privacy, een bevoorrechte positie innemen bij de afweging van belangen.78 Als

gevolg van dat uitgangspunt zou, in de ogen van Etzioni, de bescherming van
privacy zijn doorgeschoten. Aan de hand van een aantal casus wil Etzioni laten
zien dat een overdreven respect voor individuele aanspraken op privacy ten koste
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R. Gavison, 'Feminism and the Public/Private Distinction', Stanford Law Review 1992, p. 1-45;
C. Pateman, 'Feminist Critiques ofthe Public/Private Dichotomy', in: S.I. Benn & G.F Gaus, Public
and Private in Social L(fe, New York: St. Martins Press 1983, p. 281-303; S. Moller Okin,Justice,
Gender and the Family,New York: Basic Books 1989; C. MacKinnon, Toward a Feminist Theory
of the State, Harvard University Press 1989.
Zie S. Mulhall & A. Swift, Liberals and Communitarians, Oxford/Cambridge, MA.: Blackwell's
1996, p. 157-60; C. Taylor, Sources ofthe SeL 77:e Making OfModern Identity, Cambridge/New
York/Melbourne: Cambridge University Press 1989; A. Macintyre, Afer P7rtue, Londen: Duckworth
1981; M. Walzer, Spheres OfJustice, New York: Basic Books 1983; M.J. Sandel, Democracy's
Discontent. America in Search ofa Public Philosophy, Cambridge: Harvard University Press 1996.
Het communitarisme staat niet noodzakelijk vijandig ten opzicht van privacybescherming. In zijn
boek Democracy's Disc:ontent houdt de communitarist Sandel bijvoorbeeld een warm pleidooi voor
de bescherming van relationele privacy; zie Sandel 1996, hoofdstuk 4.
Etzioni 1999.
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is gegaan van allerlei andere belangen en waarden, waaronder met name the
common good. Zo stelt hij dat de bescherming van de privacy van communicatie
door middel van encryptie politie en justitie dermate zou belemmeren bij de
opsporing en vervolging vanmisdaad dat daardoorde publieke veiligheid in gevaar
zou komen. Daarom stelt Etzioni voor de onschendbaarheid van de persoonlijke
levenssfeer te doorbreken en het recht op privacy eerlijk af te wegen tegen andere
waarden en belangen.

Zelfs de Law and Economics beweging, die in het algemeen aanzienlijk minder
moeite heeft met de bescherming van individuele vrijheidsrechten dan het
communitarisme, heeftbij monde vanhaarvoornaamste vertegenwoordiger Posner
kritiek geuit op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.79 Het toekennen
van een recht op privacy kan namelijk ook de realisering van rechtvaardigheid
in rechtseconomische zin belemmeren. De vrije markt heeft voor haar optimale
functioneren volledige informatie nodig over de mensen en producten die op de
markt worden aangeboden en over de behoeften van mogelijke afnemers. Bij
onvolledige informatie dreigt bijvoorbeeld het gevaar dat een werkgever een te
hoge prijs betaalt voor een werknemer die bij zijn sollicitatie nadelige informatie
heeft achtergehouden:0 Gebrek aan informatie over de wensen van de consument
kan ertoe leidendatmensennietde producten krijgen die zij willen. De toekenning
van een recht op privacy aan werknemers en consumenten kan zodoende tot gevolg
hebben dat de markt niet efficient functioneert en kan derhalve botsen met de
realisering van rechtseconomische doeleinden.
Inreactie op de hierboven weergegeven kritiek opbescherming van de persoonlijke
levenssfeer, dient eerst de weergave van het recht op privacy waartegen deze kritiek
zich richt, te worden genuanceerd. Het recht op privacy heeft heden ten dage
namelijk geenszins de onaantastbare status die de critici veronderstellen. Het
juridische recht op privacy is geen absoluut recht dat volledig is onttrokken aan
een afweging van belangen. De onschendbaarheid van de persoonlijke levenssfeer
moet niet te letterlijk worden genomen. Het gaat erom dat de persoonlijke
levenssfeer een relatief hoge mate van bescherming krijgt en in beginsel met rust
gelatenmoet worden. Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zijn onderbepaalde
voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden waarborgen dat inbreuken op het
grondrecht noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Om dat te
79

R.A. Posner, 'An Economic Theory ofPrivacy', Regulation: 19-26, ook in: F.D. Schoeman (red ),
Philosophical Dimensions ofPrivacy: an Anthology, Cambridge: CambridgeUniversity Press 1984,
p. 333-45.
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garanderen is in bepaalde gevallen de tussenkomst van een rechter nodig, maar
in het algemeen is de wetgever zelf in de positie om te bepalen onder welke
voorwaarden inbreuken gerechtvaardigd zijn. Zo is in Nederland iedere inbreuk
op het algemene grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
geoorloofd, zolang die inbreuk op een wettelijke grondslag berust. Een dergelijke
clausule werpt geen enkele belemmering op voor inbreuken op privacy die de
wetgever noodzakelijk acht en geldt formeel dus niet als een begrenzing van het
democratische debat.

Ten tweede lijken vele critici over het hoofd te zien dat het toepassingsbereik van
hetrecht op privacy beperkt is. Alleen de nauwomlijnde persoonlijke levenssfeer
vanhuis, lichaam, relatie en communicatie is onschendbaar. Daarbuiten is het recht
opprivacyniet van toepassing ofis het beschermingsniveau aanzienlijk lager. Dat
betekent dat een groot deel van de kritiek van de communitaristen enrechtseconomen niet raakt aan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenss feer zoals
dat erkend is in de bestudeerde onderdelen van het Nederlandse en Amerikaanse
recht. Zo is de stelling van Etzioni dat de geheimhouding van het strafrechtelijke
verleden van pedofielen het gevolg is van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeerjuridisch gezien onjuist. Zoalsnotabene zijn eigen overzicht laatzien,
is de bescherming van strafrechtelijke gegevens in het Amerikaanse recht niet
gebaseerd op het recht op privacy, maar op constitutionele beginselen als ne bis
in idem, het verbod op wrede en ongebruikelijke straffen en dueprocess.81 0ok
Posnermoet in zijn'Economic TheoryofPrivacy' concluderendat de rechtseconomische kritiek op'privacy' niet opgaat voor het in de common law gegarandeerde
recht opprivacy. 'Consistent with the economics oftheproblem, individuals have
in general no right in common law to conceal discrediting information about
themselves', constateert Posner terecht.82 Bovendien erkennen zowel Etzioni als
Posner dat op bepaalde onderdelen van het leven de aanspraak op verborgenheid
wel degelijk legitiem is. In het laatste hoofdstuk van zijn boek modelleert Etzioni
een 'nieuwe' visie op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
naar het model van het Vierde Amendement. Daarin presenteert hij privacy als
een beperkt domein van onder meer het huiselijke leven en het seksuele gedrag
dat is onttrokken aan het toezicht en oordeel van de gemeenschap.83 In feite
verdedigt Etzioni in de Limits ofPrivacy dus gewoon de juridische grenzen die

het recht op privacy nu al heeft. Posner erkent openlijk dat de common law zijn
visie op het recht op privacy in zich draagt.
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Etzioni 1999, p. 56-58; Zie respectievelijk het Vij fde, Achtste en Veertiende Amendement.
Posner 1984, p. 342
Etzioni 1998, p 196-98.
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Uit het bovenstaande volgt dat van

de kritiek op de onschendbaarheid van de
levenssfeer
alleen
de feministische kritiek overeindblijft.
voorlopig
persoonlijke
is
houdbaar
die
kritiek
ten
aanzien
van het recht op privacy in het
Ook
moeilijk
huidige recht. Ten eerste is het recht op eerbiediging van het huiselijke leven en

gezinsleven al geruime tijd geen collectiefrecht meer dat alleen door de heer des
huizeskan worden ingeroepen. Hethedendaagse recht opprivacy is een individueel
recht datergaomnes geldt. Ook vrouwen kunnen dus eenberoep doen ophetrecht
op privacy en kunnen dat recht inroepen tegen (hun) mannen. Zo is verkrachting
binnen het huwelijk tegenwoordig in strijd met het aan het recht op eerbiediging
84
van de persoonlijke levenssfeer verwante recht op lichamelijke integriteit.
Bovendien garandeert de huidige invulling van het recht op relationele privacy
dat iemand zelfmag uitmaken ofhij ofzij een intieme relatie aangaat en zo ja onder
welke voorwaarden. Zodoende waarborgt het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeerjuisthet consensuele karaktervan relaties. Daarom wordt
wel beweerd dat de onrechtvaardighedenbinnen het gezin niet het gevolg van een

teveelaanprivacybeschermingzijn, maareerdereentekortaanprivacybescherming
aan het licht brengen:5

Enkel het erkennen van individuele vrijheidsrechten is echter geen garantie voor
een eerlijke verdeling van de lasten en lusten binnen het gezin. Net zoals de
bescherming van contractsvrijheid binnen de private sector exploitatie van zwakkere
marktpartijen niet kan voorkomen, is de bescherming van 'contactsvrijheid' via
dejuridische erkenning van een individueel recht op relationele privacy onvoldoende om de ongelijke verhoudingen binnen de persoonlijke levenssfeer recht te
trekken. De veronderstelling datpartnersbinnen een relatie een gelijke onderhandelingspositie hebben, berust helaas niet altijd op de feiten. Partners bevinden zich
soms in economisch ofpsychologisch opzicht in een zeer afhankelijke positie ten
opzichte van elkaar (om over de positie van kinderen nog maar te zwijgen). Als

gevolg daarvan is de exit option voor familieleden in bepaalde gevallen feitelijk
afgesloten. Het volledig met rust laten van de persoonlijke levenssfeer zou in
dergelijke gevallen de ongelijke status quo bevestigen. Enig overheidsingrijpen,
in de vorm van bijvoorbeeld een regeling voor een eerlijke verdeling van het
vermogen bij een echtscheiding, lijkt derhalve op zijn plaats. Deze erkenning van
de noodzaak van bepaalde ingrepen impliceert evenwel geen volledige afwijzing
van de waarde van het recht op relationele privacy. Ook de meeste feministen
zouden niet graag zien dat de overheid in detail bepaalt wie met wie onder welke
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voorwaarden een relatie aangaat.86 Bij het aangaan en onderhouden van intieme
relaties zijn immers de voorkeuren, wensen en gevoelens van betrokkene bij uitstek
van belang. Aangezien de waarde van een persoonlijke relatie voornamelijk
voortvloeit uit de subjectieve gevoelens van de betrokken personen, zijn de
betrokkenen in het algemeen zelf in de beste positie om te bepalen of een relatie
waardevol is. Derhalve zou kunnen worden volgehouden dat hoewel bepaalde
ingrepen noodzakelijk zijn, de vrijheid om intieme relaties naar eigen inzicht het
uitgangspunt moet blijven. Dat uitgangspunt neemt hetrecht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer in bescherming.
3.3

Conclusie

Het bovenstaande ondersteunt de invulling van het recht op privacy die uit dit
onderzoeknaarvorenis gekomen. Enerzijds is een uitbreiding van depersoonlijke
levenssfeer buiten de kernonderdelen in het algemeen onnodig en ongewenst. De
uitbreiding is onnodig omdat het recht vele andere aanknopingspunten biedt die
beter zijn toegesneden op de problematiek. De uitbreiding is ongewenst omdat
een ruimertoepassingsbereik van het recht op privacyde bescherming van andere
rechtenen belangenbelemmert en bovendien de betekenis vanhetrecht opprivacy
vertroebelt. Anderzijds is, gegeven het beperkte toepassingsbereik van het recht
op privacy, de kritiek op de mate van bescherming grotendeels onterecht. De
kernonderdelen van de persoonlijke levenssfeer verdienen het om in beginsel te
worden gevrijwaard van de bemoeienis van buitenstaanders. Daaruit volgt niet
dat de bescherming van privacy is onttrokken aan elke belangenafweging, maar
wel dat de persoonlijke levenssfeer een relatief hoge mate van bescherming hoort
te krijgen.

4

Rechtsvergelijking

Privacy is een cultureelbepaald begrip, zo luidt het clicha.87 Verschillende culturen
zouden verschillende opvattingen overprivacy hebben. Daarom was de verwachting
dat een rechtsvergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten aanzienlijke
verschillen aan het licht zou brengen tussen de Nederlandse en Amerikaanse
bescherming vanprivacy. Bij de bestudering vande resultaten vanhetbovenstaande
onderzoek vallen echterjuist de grote overeenkomsten tussen beide rechtsstelsels
op. Ophoofdlijnen stemt debetekenis vanhetNederlandse recht opprivacy overeen
met het Amerikaanse recht.
86
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Zie Gavison 1992, p. 28.
Zie onder meer Johnson 1989; EPIC/IP 2000; Gutwirth 1999.
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De overeenkomsten en de verschillen

De overeenkomstige betekenis van het Nederlandse en Amerikaanse recht op
privacykwam hierboven al aan de orde bij de bespreking van de onderzoeksresultaten. Daar bleek dat privacy in beide rechtsstelsels een persoonlijke levenssfeer
afschermt tegen controle en beheersing door de buitenwereld:8 In beide landen
dienthet recht op privacyterbescherming vanbepaalde privE-zaken. Hetbeschermt
primair tegen kennisneming, maar weert tevens andersoortige inmengingen in de
persoonlijke levenssfeer af. Ook wat betreft de omvang van de persoonlijke
levenssfeer vertoont het Nederlandse recht opvallende gelijkenis met het
Amerikaanse recht. Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten vormen het
huis, de vertrouwelijke communicatie, het intieme leven en het lichaam de kern
van de persoonlijke levenssfeer.89 Bovendien bestaat in beide rechtsstelsels de
neiging om de reikwijdte van het recht op privacy uit te breiden ten einde allerlei
ongewenste handelingen die geen betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer
in strikte zin, te kunnen afweren. Dit doet zich met name voor als het gaat om de

verspreiding van informatie over een persoon. Zo is zowel in het Nederlandse als
het Amerikaanse privaatrecht gepoogd om met een beroep op het recht op privacy
de persoon te beschermen tegen publiciteit die een verkeerde indruk wekt van
betrokkene en tegen het exploiteren van iemands identiteit zonder diens toestemming.9o Ook leeft in beide landen de gedachte dat de gehele regelgeving inzake
91
de verwerking van persoonsgegevens zou steunen op het recht op privacy.
Ondanks de opvallende gelijkenissen bestaan er natuurlijk bepaalde verschillen
tussen het Nederlandse en Amerikaanse recht op privacy. Een eerste opvallend
verschil betreft de constitutionele erkenning van een algemeen recht op informatio-

nele privacy, in de zin van een recht op eerbiediging van de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer. Nederland heeft bij de grondwetswijziging van 1983
een tweetal bepalingen opgenomen die de verwerking van persoonsgegevens
uitdrukkelijk in verband brengen met het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. In het algemeen gaat men ervan uit dat die bepalingen impliceren dat
hetNederlandse grondrecht op eerbiediging vande persoonlijke levenssfeer dwingt
toteenzorgvuldige omgang metpersoonsgegevens. Zoverheefthet Amerikaanse
Hooggerechtshofniet willen gaan. Hoewel het Hof in een zaak heeft opgemerkt
92
dat de verwerking van persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor privacy,
heeft het nooit erkend dat de Amerikaanse Grondwet de overheid verplicht om
88
89
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bij alle verwerkingen van persoonsgegevens de beginselen van behoorlijk
gegevensbeheer in acht te nemen. Integendeel, een aantal uitspraken van het Hof
wijst erjuist op dat het toepassingsbereik van het constitutionele recht op privacy
is beperkt tot een select aantal priv6-zaken en dat de vergaring en verspreiding
van persoonsgegevens alleen constitutionele vragen oproept indien de gegevens
betrekking hebben op die privt-zaken.93 Om redenen die ik onder meer hierboven
en in hoofdstuk drie uitgebreid heb besproken, prefereer ik deze restrictieve
Amerikaanse benadering van het grondrecht op privacy boven de Nederlandse
opvattingen. Ten eerste is het onnodig en verwarrend om de regulering van alle
gegevensverwerkingen die raken aan andere fundamentele rechten en vrijheden,
op te hangen aan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.94 Ten
tweede is het op zijn minst twij felachtig of gegevensverwerkingen die niet raken
aan de kernonderdelen van de persoonlijke levenssfeer of andere fundamentele
rechten en vrijheden, wel een regeling op constitutioneel niveau nodig hebben. 95

De keuze om normale of zelfs triviale gegevensverwerkingen al dan niet te
reguleren kan mijns inziens zonder problemen aan de gewone wetgever worden
overgelaten.
Ten tweede valt op dat het Arnerikaanse recht in het algemeen vrij strikt vasthoudt
aan het uitgangspunt dat zaken die niet verborgen zijn gehouden, geen aanspraak
maken op privacybescherming.96 Om die reden is bijvoorbeeld de bescherming

van het intieme leven in de publieke sfeer vrijwel ondenkbaar in het huidige
Amerikaanse tort law. Sowieso is de rol van het recht op privacy in het privaatrecht
van de Verenigde Staten marginalerdan inhetNederlandseprivaatrecht. Dit vloeit
niet zozeer voort uit een andere opvatting over privacy, maar hangt samen met
het feit dat het Amerikaanse recht van oorsprong zeer terughoudend is met
overheidsingrepen in de vrijheid van meningsuiting:7 Bij een botsing tussen het
recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting pleegt de Amerikaanse rechter
daarom, eerder dan in Nederland, de voorrang te geven aan de vrijheid van
meningsuiting. Uitsluitend wanneer een inbreuk op privacy door de media highly
€#ensive is, heeft een beroep op het recht op privacy kans van slagen. Gegeven
het feit dat de omlijning van persoonlijke levenssfeer in het privaatrecht toch al
tamelijk nauw is, lijkt me het geen goede zaak om deze bevoorrechting van de
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vrijheid van meningsuiting te importeren in het Nederlandse recht. De afgewogen
benadering van de Nederlandse rechter, volgens welke geen van beide rechten
de voorrang heeft, lijkt me meer op zijn plaats.

Het meest opvallende verschil tussen het Amerikaanse en Nederlandse recht op
privacy heeft geen betrekking op de betekenis van het recht op privacy, maar op
de implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer in de private
sector.'8 De Verenigde Staten en Nederland nemen een vergelijkbare set van
beginselen als uitgangspunt voor de regulering van gegevensverwerkingen, maar
bij derealisering van die beginselen inde private sectorkiezende Verenigde Staten
voor een andere benadering dan Nederland. In Nederland gaat men ervan uit dat
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in de private sector alleen kan
worden gewaarborgd binnen een wettelijk kader en onder centraal toezicht van
de overheid. 99 Daarom heeft Nederland een algemene wet die in beginsel van
toepassing is op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Daarnaast houdt in
Nederland een centraal overheidsorgaan toezicht op de naleving van de gecodificeerde beginselen van behoorlijk gegevensbeheer. Deze Nederlandse benadering
correspondeert met de Europese visie op de bescherming van persoonsgegevens
die ten grondslag ligt aan de EU-richtlijn:00 De Verenigde Staten vertrouwen
daarentegen in eerste instantie op het zelfregulerend vermogen van de markt en
samenleving:" Pas als de gegevensverwerking in bepaalde sectorenaantoonbaar
uit de hand loopt en initiatieven omzelfregulering te stimulerenniet werken, grijpt
de Amerikaanse wetgever in. De wetgeving die dan tot stand komt is toegespitst
ophetspecifiekeprobleemin de sectorwaarhetprobleemzich voordoet. Bij gevolg
is de Amerikaanse regelgeving op het gebied vande verwerking vanpersoonsgegevens verspreid over een groot aantal bijzondere wetten, regels en gedragscodes.
Een bestuursorgaan dat centraal toezicht houdt op al deze regels is er niet in de
Verenigde Staten. Het toezicht is verdeeld over verschillende organen zoals op
federaal niveau deFederal Trade Commision, de O#ice ofManagementandBudget
98
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M.D. Kirby, 'Transborder Data Flows and the 'Basic Rules'of Data Privacy', Stanford Journa/
of International Law 1980,p. 29, C .J . Bennett, Regulating Privacy. Data Protection and Public
Policy in Europe and the United States,Ithacall,onden- Cornell University Press 1992, p. 6-7; J.L
Reidenberg, 'Resolving Conflicting International Data Privacyrules in Cyberspace', StanfordLaw
Review 2000, p. 1325-30.; zie ook P.H. Blok, 'Botsende rechtsculturen bij transatlantisch
gegevensverkeer', NJB 2001, p 1607-12.
Zie hoofdstuk 5 § 2.
Zie Kirby 1980; Bennett 1992; Reidenberg 2000; Blok 2001 ; zie ook Working Partyon the Protection
of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, First Orientations on Transfers Of
Personal Data to Third Countries - Possible Ways Forward in Assessing Adequacy,XY DI5020191
EN Final (26 juni 1997) ('In Europe, the tendency has been for dat protection rules to be embodied
in law [...]. Furthermore such laws have generally included additional procedural mechanisms, such
as the establishment of supervisory authorities with monitoring and complaint investigation

functions').
101

306
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en deFederal Communications Commission. Vanwege deze opvallende verschillen

tussen de Amerikaanse en Nederlandse benadering en de voortdurende discussie

hierover, zal de onderstaande paragraaf volledig gewijd zijn aan een bespreking
van de voor- en nadelen van de verschillende benaderingen.
4.2

De implementatie van de beginselen

Zowelin Europa als in de Verenigde Statenbestaat veel kritiek op de Amerikaanse
implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer. Pleitbezorgers
vanhetrecht op privacyen wetenschappersplegen het resultaat van de Amerikaanse
benadering te omschrijven als een mislukking.'02 Zij wijzen erop dat het
beschermingsniveau in de Verenigde Staten achterblijft bij de Europese wetten
zoals deNederlandse Wbp. Dooreensamenspel van verschillendejuridische regels
en gedragscodes zouden betrokkenen veelal nog wel toegang kunnen krijgen tot
hun gegevens en kunnen zij daarop correcties aanbrengen, maar op het gebied
103
van transparantie en doelbinding zouden relatief weinig regels bestaan.
Bovendien zouden de handhavingsmechanismen inhet algemeen ineffectiefzijn. 104
Zelfs als de Amerikaanse rechtsbescherming in een bepaald geval kan tippen aan
de Europese normen, zou de onoverzichtelijkheid van het gefragmenteerde
Amerikaanse gegevensbeschermingsrecht een probleem zijn.105 Kortom, de
Amerikaanse implementatie van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer

is volgens de critici onvolledig, ineffectief en onoverzichtelijk.

Hoewel ik

de

kritiek op

de Amerikaanse rechtsbescherming gedeeltelijk

onderschrijf, vind ik de zelfgenoegzame Europese vermaningen over de niet
'adequate' Amerikaanse benadering ongepast. Het gegeven dat de Amerikaanse
benadering niet op alle punten voldoet, impliceert namelijk niet dat de Europese
benadering beter is. Zo wekt het op zijn zachtst gezegd bevreemding dat de EU
met enige regelmaat de vermeende ineffectiviteit van de Amerikaanse benadering
denkt te moeten aantonen, zonder dat de EU daarbij ter vergelijking de sterk

102

103
104

105

D.A. Anderson 'The Failure of American Privacy Law', in: B.S. Markesinis (red.), Protecting
Privacy, Oxford/New York: Oxford University Press 1999, p. 139-67; J. Litman, 'Information
Privacy/Information Property', Stanfon/LawReview2000,p 1283-313; R.M. Gellman, 'Fragmented,
Incomplete, and Discontinuous: The Failure ofFederal Privacy Regulatory Proposals and Institutions',
Software Law Journal 1993, 199-238; zie ook de recent aangenomen Declaration of/imsterdam
waarin een aantal pleitbezorgers van privacybescherming met een duidelijk verwijzing naar de
Amerikaanse benadering verkiaren dat 'attempts at self-regulation have been merely symbolic,
poorly implemented throughout the organisation and/ormisleading for the individual', zie Rathenau
Instituut, Privacy Conference, Declaration of Amsterdam, <www.privacyconference.nl/decleration.html>, januari 2002.
Schwartz & Reidenberg 1996, p. 388-92.
Schwartz & Reidenberg 1996, p. 392-4.
Reidenberg 1995.
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achterblijvende implementatie en handhaving van de Europese regels in het
onderzoek betrekt: 06 Hieronder zal worden gepoogd een wat evenwichtigere
vergelijking te maken tussen de Amerikaanse enNederlandse benadering op basis
van de bovengenoemde drie gebreken die men de Amerikanen verwijt, te weten
de onvolledigheid, ineffectiviteit en onoverzichtelijkheid van de bescherming.

De onvolledigheid van de bescherming
Als men omnibuswetten zoals de Nederlandse Wetbescherming persoonsgegevens
en Wet Persoonsregistraties als maatstaf neemt voor de volledigheid van
gegevensbescherming, staat vast dat de Amerikaanse sectorale benadering tekort
schiet. Hoewel de Verenigde Staten een aanzienlijke hoeveelheid wetgeving kent
op het gebied van het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens, legt die

wetgeving slechts bepaalde regels vast voor bepaalde gegevensverwerkingen in
bepaalde sectoren.'07 Zo kent het Amerikaanse recht geen algemeen wettelijk verbod
op de verwerking van medische gegevens, maarerbestaan wel regels die verbieden
dat dergelijke gegevens worden verzameld om te discrimineren bij ingrijpende
beslissingen, zoalsbij de aanname vanpersoneel.'08 Ookbestaat ergeen algemeen
wettelijke recht op inzage en correctie van persoonsgegevens, maar in sectoren
waarin dejuistheid van gegevens ofde inspraak vanbetrokkene van speciaalbelang
is gelden dergelijke rechten wel. Zo heeft de Amerikaanse burger wel een wettelijk
rechtop inzage encorrectie van zijn gegevens bij kredietregistratiebureaus:090ok
biedt het Amerikaanse arbeidsrecht de werknemer een recht op inzage en correctie
vanzijnpersoneelsdossier."0 Hetdoelbindingsbeginsel heeft evenmin een algemene
wettelijkebasis, maar dat wil niet zeggen datheteen iedervrij staat ompersoonsgegevens voor alle doeleinden te gebruiken ofte verstrekken. Indien betrokkene zich
in een afhankelijke positie bevindt ten opzichte van de gegevensverwerker (zoals
in de relatie patient-dokter of client-advocaat) beletten onder meer de op tort law
gebaseerde jiduciary duties oneigenlijk gebruik van de in het kader van een
vertrouwelijke relatie verzamelde gegevens."' Ook in minder vertrouwelijke
verhoudingen kanbetrokkene zich beroepen op expliciete en impliciete contracten

106

Zie onder meer Schwartz en Reidenberg 1996; Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Werkdocument van dediensten van decommissieover de toepassing van Beschikking 520/2000/EG
van de Commissie van 26juli 20000vereenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement
ende Raad, betrejIende de gepastheidvande bescherming gebodendoordeveilige haven beginselen
voorde bescherming van de persoonlijke levenssfeeren de daarmee verband houdendevaakgestelde

pragen, die door het ministerie van Mandel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd,
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/news/02-196_nl.pdft>, februari 2002.
Zie hoofdstuk 8 § 2.3.
108 42 U.S.C. § 12112(d)
109
Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C.A. § 1681.
110
Voor een overzicht van de diverse wettelijke regelingen op dit gebied zie Schwartz & Reidenberg
1996,359-60.
107

111
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een gepubliceerde gedragscode gewekte verwachtingen.112 Samengevat kan worden gesteld dat de Amerikaanse wet- en

of bijvoorbeeld op de door

regelgeving de beginselen van behoorlijk gegevensbeheerniet in hunalgemeenheid
waarborgen, zoals deNederlandse wetgeving. Inplaats daarvan spitsende wettelijke
regels zich toe op die gegevensverwerkingen die de belangen van betrokkene in
het bijzonder raken. Het is echter de vraag of deze meer toegespitste wetgeving
'onvolledig' kan worden genoemd. Het kan immers ook zo zijn dat omnibuswetgeving onnodig of onwenselijk is.
de beantwoording van de vraag of het Nederlandse niveau van wetgeving
noodzakelijk is, moet ten eerste worden opgemerkt dat het Amerikaanse primaat

Bij

van zelfregulering lang zo gek niet is. Een van de fundamentele uitgangspunten
van het Westerse liberalisme is het idee dat personen in beginsel zelf in staat zijn
om hun leven in te richten op basis van hun eigen opvattingen en dat de overheid
alleen ingrijpt waar dat nodig is om de gelijke vrijheid van burgers te waarborgen.
Een staatsinrichting op basis van deze uitgangspunten respecteert de autonomie
van de burger en stimuleert verantwoordelijkheid. Deze fundamentele waarden
ondersteunen het primaat van zelfregulering. Daarkomt bij dat zelfregulering een
aantal meerpraktische voordelenheeft bovenpublieke regelgeving. 113 Teneerste
sluit zelfregulering in het algemeen beter aan bij de praktijk, omdat degenen die
in de praktijk met de regels werken, meer kennis hebben van de praktijk waarop
de regels van toepassing zijn. Ten tweede zullen personen of organisaties die
betrokken zijn geweest bij het opstellen van de regels, in het algemeen eerderbereid
zijn totnaleving van die regels dan van de vanbovenafopgelegde normen.114 Ten
derde bespaart een overheid die in beginsel vertrouwt op zelfregulering, zich
onnodige kosten en moeite. Deze positieve kijk op zelfregulering is geen
Amerikaanse eigenaardigheid. Ook in Nederland heeft men, in toenemende mate,
aandacht voorde nadelen van centrale sturing doormiddel van wetgeving en voor
de voordelen van zelfregulering. Zowel binnen de Nederlandse bestuurskunde,
politicologie en de rechtswetenschap is men kritisch ten opzichte van het primaat
van de wetgever.tls Uit de Aanwjzingen voorde regelgevingblijktbovendien dat

112

Idern.

113

Zie Ph. Eijlander& W. Voermans, Wetgevingsieer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 75.
Zo blijkt uit het onderzoek van Overkkeft-Verburg dat de actieve betrokkenheid van de
sectororganisaties bij de totstandkoming van de gedragscodes binnen het kader van de WPR, het
draagvlak voor de uitvoering en handhaving van die regels heeft vergroot (G. Overkleeft-Verburg,
De wetpersoonsregistraties: norm, toepassing en evaluatie (diss. Tilburg), Zwolle: Tjeenk Willink

114

1995, p. 367).

115

Zie het overzicht in Overkleeft-Verburg 1995, hoofdstuk 8; zie ook Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis,

J.A.F.Peters, Overheidenzelfregulering. Alibi voor vnjblijvendheid ofprikkel tot aktie?,Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1993.
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ook in Nederland zelfregulering het uitgangspunt is van het wetgevingsbeleid. 116
De noodzaak vaneen codificatie van alle beginselen vanbehoorlijk gegevensbeheer
in alle maatschappelijke sectoren kan dus zeker niet als vaststaand worden
aangenomen, maar behoeft argumentatie.
De algemene argumenten voor zelfregulering hebben bovendien extra gewicht
als het gaat om regulering van de verwerking van persoonsgegevens. Dergelijke
regelgeving raakt namelijk aan de vrijheid van informatie, ofwel de free jlow of
information."7 Vanoudsherisde overheid op dit specifieke gebied terughoudender
met regelgeving dan op andere maatschappelijke terreinen, en ze heeft goede
redenen voordieterughoudendheid. Een overheiddie gaatbepalen wie wat waarom

mag weten is een gevaar voor de democratische meningsvorming. Beperkingen
van de informatiestroom staan dan ook op gespannen voet met de fundamentele
vrijheid van ontvangst en verspreiding van informatie.118 Om die reden zou de
overheid de regulering van de verwerking van informatie in beginsel moeten
overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de informatieverwerkers.

Een tweede reden waarom het primaat van zelfregulering extra gewicht heeft ten
aanzien van de verwerking vanpersoonsgegevens, hangtsamenmetde automatisering van de gegevensverwerking. De ontwikkelingen op het gebied van informatieen communicatietechnologie heeft de problematiek metbetrekking tot gegevensverwerking op de kaart gezet, maar beperkt tevens de mogelijkheden om die
ontwikkelingen bij te sturen. Vanwege de technologische turbulentie is het
onderwerp van regeling namelijk voortdurend in beweging. Dat heeft tot gevolg
dat het relatie ftrage wetgevingsproces de technologische ontwikkelingen moeilijk
kan bijhouden. De geschiedenis van hetNederlandse gegevensbeschermingsrecht
is daarvan een goed voorbeeld. De Wetpersoonsregistraties wasbij inwerkingtreding al achterhaald door de technologische ontwikkeling. De wet was namelijk
toegesneden op centrale persoonsregistraties in mainframe computers van grote
organisaties terwijl zich in de praktijk een netwerkstructuur ontwikkelde waarin
persoonsgegevens rondstroomden."'Dit voorbeeldmaakt duidelijkdat wetgeving

116
117

118

119
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Ministerie van Justitie, Aanwe'zingen voorde regelgeving. Praktjkvoorschrinen voor ontwerpers
van regelingen van de rqksoverheid, Den Haag: Sdu Uitgevers 2001, aanwijzing 7 en 8.
Zie Schwartz & Reidenberg 1996, p. 6-7; Swire & Litan 1998, p. 152-3; De EU-Privacyrichtlijn
heeft uitdrukkelijk ten doel om vrij gegevensverkeer mogelijk te maken, zie de titel en de
overwegingen (3) en (7); zie ook Kamerstukken II, 1997/98,25 892, nr. 3, § 1 en 2.
Zie onder meer E. Volokh, 'Freedom ofSpeech and Information Privacy. The Troubling Implications
of a Right to Stop People From Speaking about You', Standford Law Review 2000, p. 1049-124;
S. Shore, 'Personal Information Contracts. How to Protect Privacy without Violating the First
Amendment', Cornell Law Review 1995, p. 1756.
F. Kuitenbrouwer, Het recht om met nist gelaten le worden, Amsterdam: Balans 1991, p. 161, Prins
e.a. 1995, p. 45-6 en 122-7, zie ook hoofdstuk 5 § 2.6.
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op het terrein van gegevensbescherming technologische innovaties kan belemmeren.
Zelfregulering kan flexibelerreageren op dergelijke ontwikkelingen:20 Ook andere
voordelen van zelfregulering komen bij geautomatiseerde gegevensverwerking
nadrukkelijknaar voren. Regulering van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie vergt veel kennis overde complexe mogelijkheden en eigenschappen
van die technologieen. Die kennis is niet altijd aanwezig bij de overheid, maar

doorgaans wel bij de gebruiker van de techniek. Daar komt bij dat de huidige
technologie de grenzen van een land in toenemende mate irrelevantmaakt. Internet
kent geen grenzen. Dit maakt dat nationale of regionale wetgeving maar een
beperkte werkingheeft enrelatiefeenvoudig kan worden omzeild. Bij gebrek aan
een internationale wetgevermoet de oplossing wel worden gezocht in vormen van
zelfregulering. Het wekt dan ook geen verbazing dat de Nederlandse minister van
Justitie in zijn nota Wetgeving op de elektronische snelweg heeft bepaald dat
'zelfopgelegde vormen van regulering door de betrokken partijen de voorkeur
verdienen boven wetgeving. ,121

De minister van Justitie noemt een belangrijke uitzondering op het primaat van
zelfregulering. Als de klassieke grondrechten in het geding zijn, is een wettelijke
regeling noodzakelijk, zo luidt de redenering: 22 Inbreuken op de grondrechten
door de overheid zijn immers alleen geoorloofd op grond van een wettelijke
regeling. Of de bescherming van klassieke grondrechten ook in horizontale
verhoudingen een ingreep van de wetgeverbehoeft is minder zeker. Nog afgezien
van het feit dat niet alle grondrechten zonder meer horizontale werking toekomt,
valt in ieder geval op dat voorde meeste grondrechten niet uitdrukkelijkhorizontaal
beschermende wetgeving bestaat. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van
godsdienst en de vrijheid van vereniging worden niet in bescherming genomen

door specifieke wetgeving voor horizontale verhoudingen. In zijn algemeenheid
lijkt de stelling van de minister van Justitie dat voor de bescherming van klassieke
grondrechten wetgeving nodig is, dus onhoudbaar.

120

ZieOverkleeft-Verburg 1995, p. 360('Degedragscode iseen flexibel regelingsinstrumentenderhalve
adequaat uit een oogpunt van voortschrijdende, dynamische rechtsvorming').

121

Ministerie van Justitie, Wetgeving op de elektronische snelweg, Den Haag: Sdu

1998,

§

(C)(2);

in cen recenter document spreekt de minister zich uit voor co-regulering, zie B.-J. Koops, J.E.J.

122

Prins & H. Hiimans, ICT Law and Internationalisation. A Survey of Government Views, Den
Haag/Londen/Boston: Kluwer Law International 2000.
Idem; zie ook Overkleeft-Verburg 1995, p. 370 ('De "programmering en inkapseling" van de
zelfregulering op sector-niveau in de wet, zowel via materiele normstelling als toezicht, is een
noodzakelijk uitvloeisel van het - internationaal/verdragsrechtelijk verankerde - grondrechtskarakter
van de privacy-wetgeving crl de daarmee corresponderende zorg-/resultaatsverplichting van de
overheid').

311

Hoofdstuk 9

Daarnaast is het zeer de vraag of alle verwerkingen van persoonsgegevens raken
aan fundamentele waarden zoals grondrechten.123 Men kan het erover eens zijn

dat het verwerken van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld directmarketing
doeleinden onderomstandigheden vervelende gevolgen heeft, maardat is nog geen
reden om dergelijke handelingen op gelijk niveau te stellen met het martelen van
gevangenen ofhet opleggen van censuuraan de media.124 In dit proefschrift wordt
mede daarom gepleit voor een wat bescheidener omvang en functie van het recht

op privacy. Bestudering van het Nederlandse en Amerikaanse privaatrecht en
constitutionele recht toont bovendien aan dat het recht op privacy in het algemeen
ook een veel beperktere betekenis heeft dan men in het kader van de verwerking
van persoonsgegevens doorgaans aanneemt. Zoals betoogd, bestaan er goede
redenen om de reikwijdte van het recht op privacy inhet kader van gegevensverwerkingen niet verder uit te breiden dan in andere rechtsgebieden gebruikelijk is.
Bovendien heeft de minister van Justitie in de Memorie van Toelichting zelf
benadrukt dat niet elke verwerking van persoonsgegevens een inbreuk vormt op
de persoonlijke levenssfeer. 125 In ieder geval staat mijns inziens vast dat bij lang
niet alle verwerkingen van persoonsgegevens fundamentele waarden in het geding
zijn. Als datzo is, is een algemene wettelijke regeling vande gegevensverwerking
nietnoodzakelijk. De Amerikaanse benadering, waarin de wetgeving zichtoespitst
op gegevensverwerkingen die wel raken aan fundamentele waarden, ligt dan meer
voor de hand. Voor het overige kan de implementatie van de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer worden overgelaten aan zelfregulering, metalle in deze

paragraaf genoemde voordelen van dien.
De inelTectiviteit van de bescherming
De afgelopenjaren zijn, mede onderdruk van de Europese Unie, een aantal studies
126
verricht naarde effectiviteit van de gegevensbescherming in de Verenigde Staten.
Die studies geven een gemengd beeld van de effectiviteit van de Amerikaanse
benadering. Zo concludeerden de Amerikaanse deskundigen Schwartz en
Reidenberg in het gedetailleerde overzicht van de Amerikaanse informatiepraktijken
dat zij in opdracht van de Europese Commissie maakten, dat algemene conclusies
over de toereikendheid van de Amerikaanse benadering onmogelijk zijn.

123
124
125
126

Zie onder meer hoofdstuk 3§2 6 e n hoofdstuk 6§ 5.2.
Vgl. Bergkamp 2002, p. 31-47
Zie Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 7.
Zie onder meer Schwartz en Reidenberg 1996; Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Werkdocumentvan de diensten vandecommissieoverde toepassing van Beschikking 520/2000/EG
van de Commissie van 26juli 2000overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG vanhet Europees Parlement
en de Raad, betreffende de gepastheidvande bescherming gebodendoor deveilige haven beginselen
voorde bescherming vandepersoonlijkelevenssfeeren dedaanneeverband houdendevaakgestelde

vragen, die door het ministerie van Han(lei van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd,
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/news/02-196_nl.pdf>, februari 2002.
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'Convergence ofthe Europeanprinciples andU.S. fairinformationpractices across
industries isneitheruniformlyestablished norconsistentlylacking', aldus Schwartz
en Reidenberg.127 Enerzijds constateerden zij dat de Amerikaanse regelgeving en
rechtsbescherming niet zo uitgebreid is als de EU-privacyrichtlijn. Anderzijds
stelden zij vast dat, ondanks de afwezigheid van juridische maatregelen, de
Amerikaanse gegevensverwerkers inhetalgemeen wel zorgvuldig metpersoonsgegevens omgaan: 28 Marktwerking en zelfreguleringblekeneenbelangrijke bijdrage
te leveren aan de zorgvuldigheid van de gegevensverwerking. Dergelijke
genuanceerde conclusies over de effectiviteit van de Amerikaanse benadering
dreigen doorgaans onderbelicht te blijven in onderzoeken die zich slechts
concentreren op the law in the books.

Bovendien zouden de conclusies over de ineffectiviteit van de Amerikaanse
benadering moeten worden vergeleken met de effectiviteit van de Europese
benadering alvorens een waardeoordeel uit te spreken over het gegevensbeschermingsrecht in de Verenigde Staten. Helaas is overde effectiviteit vanhet Europese
gegevensbeschermingsrecht weinig bekend. In Europa lijkt men ervan uit te gaan
dat met de opname van een wettekst in het Staatsblad een behoorlijk gegevensbeheeris gewaarborgd en dat de effectiviteit daarvanniet hoeft te worden onderzocht.
Het weinige onderzoek dat wel is gedaan, toont echter aan dat de Europese
benaderingmindereffectiefis dan wordt vermoed. Bij de sociaal-wetenschappelijke
evaluatie van de Wet persoonsregistraties bleek namelijk dat centrale sturing van
de gegevensverwerking via algemene wetgeving en centraal overheidstoezicht
niet doeltreffend was.129 De instelling van een centraal toezichtsorgaan, de
Registratiekamer, had geleid tot omslachtige en bureaucratische procedures die
slecht werdennageleefddoordehouders vanpersoonsregistraties. Vele persoonsregistraties bleken Oberhaupt niet aangemeld bij de Registratiekamer, reglementen
werden niet onderhouden en de protocolplicht werd nauwelijks opgevolgd:30 De
achterblijvende naleving van deze administratieve verplichtingen impliceerde echter
niet dat de houders van persoonsregistraties onzorgvuldig omgingen met
persoonsgegevens. Bewijzen voor wijdverbreid misbruik van gegevens hadden
de onderzoekers niet gevonden. Echter, de naleving van de beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer was naarhet oordeel van de onderzoekers niethet gevolg

127
128
129

130

Schwartz en Reidenberg 1996, p.381.
Idem, p. 383.
Prins e.a. 1995; recent onderzoek door Price Waterhouse Coopers wijst crop dat de implementatie
van de Wbp naar verwachtingniet veel effectiever zal zijn (Price Waterhouse Coopers, Implementatie
van de Wbp blijkt weerbarstiger dan voorafdoor gemeenteningeschat,Nederland,Onderzocksmpporten, <www.pwcglobal.com>, mei 2002).
Idem p. 47.
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van de invoeringvande WPR:31 Integendeel, de wethadsomsjuisteenvertragende
en verstorende rol, omdat het organisaties belastte met ingewikkelde procedurele
bepalingen die afieiddenvande materiele zorgvuldigheid van de gegevensverwerking. Bij de naleving van de beginselen van behoorlijk gegevensbeheer waren in
de dagelijkse praktijkniet de wettelijke regels, maarde buitenwettelijke afspraken,
normen, routines en regimes bepalend. De onderzoekers concluderen daarom dat
in grote delen van de praktijk een zorgvuldige omgang metpersoonsgegevens ook
zonder de wet had kunnen worden bereikt en dat in bepaalde gevallen de WPR
zelfs contraproductiefwas. Uit deze conclusie volgtdaternstige vraagtekensmoeten

worden gezet bij de superioriteit van de Nederlandse benadering. In feite
ondersteunt deze evaluatie juist de Amerikaanse voorkeur voor zelfregulering.
Een eerlijk onderzoek naar de effectiviteit van de Amerikaanse benadering zou
de resultaten van het onderzoek in de Verenigde Staten moeten leggen naast
gegevens over de ineffectiviteit van de Nederlandse wetgeving. Dergelijk
rechtsvergelijkend onderzoek kan tot verrassende resultaten leiden. Zo wordt ter
ondersteuning van het falen van de Amerikaanse benadering vaak verwezen naar
het onderzoek dat de Federal Trade Commission heeft gedaan naar de praktijken
van Amerikaanse internetondernemingen.132 Uit dat onderzoek blijkt dat deze
ondernemingen weliswaar in toenemende mate aandacht schenken aan een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, maar dat ze niet alle beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer in acht nemen.133 Zo zou niet elk bedrijf een privacy
policy Op zijn internetpagina hebben staan en zouden bedrijven die wel een
gedragscode publiceren daarin niet alle beginselenhebben opgenomen. Dergelijke
onderzoeksresultaten zijn koren op de molen van de Europese Commissie die
onlangs in een rapport nog schande sprak van het gebrek aan transparantie bij
Amerikaanse gegevensverwerkers:34 Onafhankelijk onderzoek doorde internationale consumentenorganisatie Consumers

International toont echter aan dat de

Amerikaanse internetbedrijven in het algemeen beter voldoen aan de beginselen
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Idem p. 47-48
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Zie onder meer Litman 2000, p. 1287.
Fe<iera\Trade Commission, Privacy Online. Fair Information Practices in the Economic Market
Place, <www.ftc.gov/reports/privacy2000/privacy2000.pdf>, mei 2000.
Commissievan de EuropeseGerneenschappen, Werkdocument vandediensten van decommissieover
de toepassing van Beschikking 520/2000/EG van de Commissie van 26 juli 20000vereenkomstig
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Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, betrejIende de gepastheid van de
bescherming geboden door deveilige haven beginselen voordebescherming van depersoonlijke
levenssfeer en de daarmee verband houdende vaakgestelde vragen, die door het ministerie van
Mandel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd, <europe.eu.int/-commlintemal_markell
en/dataprot/news/02-196_nl.pdf>, februari 2002.
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van behoorlijk gegevensbeheer dan Europese bedrijven.135 Zo publiceren
Amerikaanse internetbedrijven significant vaker hun gedragscode op het net en
bieden zij de klanten vaker een keuzemogelijkheid dan Europese bedrijven. Met
name de honderd meest populaire Amerikaanse internetbedrijven scoren goed.

Maar liefst 97,5 procent van die bedrijven heeft een openbare privacy policy.
Vergelijk dat met de Europese situatie waarin zelfs de Europese Commissie en
de Nederlandse ministers van Justitie en ICT-beleid op hun internetpagina niet
aangeven hoe zij met de gegevens van hun bezoekers omgaan.136 Een schrijnend
voorbeeld is ook het rapport waarin de Raad voorhet OpenbaarBestuurpleit voor
informationele zelfbeschikking. Dit rapport, getiteldICTenhetrechtomanoniem
te zijn (!), is alleen verkrijgbaar na verstrekking van identificerende gegevens. 137
Waarvoor de ROB deze persoonsgegevens nodig heeft en op welke wijze de raad
de gegevens verwerkt, vermeldt de internetpagina niet.

De onoverzichtelijkheid van de bescherming
Een derde gebrek aan de Amerikaanse benadering zou de gefragmenteerdheid van
de bescherming zijn. Feit is dat er in de Verenigde Staten zeer veel verschillende
regelingen zijn. De Amerikaanse regels voorhet verwerken vanpersoonsgegevens

zijn verspreid over een groot aantal specifieke wetten, regels en gedragscodes.
Het geenszins uitputtende overzicht van het gegevensbeschermingsrecht in
hoofdstuk acht geeft daarvan een beeld. Als gevolg van die fragmentatie zou het
Amerikaanse gegevensbeschermingsrecht zelfs voor deskundigen slecht
toegankelijk zijn:38 Ook op dit punt dient echter de Amerikaanse situatie eerlijk
te worden vergeleken met de Nederlandse benadering.
Op het eerste gezicht wekt de stelling dat een algemene wet zoals de Wbp en WPR
de overzichtelijkheid van het gegevensbeschermingsrecht bevordert al enige
bevreemding. De Wbp wordt namelijk juist gekarakteriseerd als een uitermate
onduidelijke en complexe wet. Veelzeggend is bijvoorbeeld dat de regering al
tweehonderd bladzijden nodig had om het oorspronkelijke wetsvoorstel toe te
lichten:39 De meeste Kamerleden hadden zich ondanks deze toelichting verbaasd
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Consumerslnternational, Privacy@net. An International Comparative Study ofConsumer Privacy
on the Internet, <www.consumersinternational.org/news/pressreleases/fprivreport.pdf>, januari
2001.

Zierespectievelijk<www.europa.eu.int/cornm/index_nl.htrn>,<wwwjustitie.nl>,en <www.ministervanboxtel.nl>, alle bezocht april 2002; idem J.E.J. Prins, 'E-overheid. Evolutie ofrevolutie', NJB
2001, p. 515-20.
137 Raad voor het openbaar bestuur, ICT en het recht om anoniem te zijn, Den Haag: Rob 2000,
<www.rfv.nl/rob/publicaties/publicaties.html>.
138 Reidenberg 1995.
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overde omvang en ondoorzichtigheid van de wet. 140 Vande WPR werd zelfs gezegd
dat de onduidelijkheid van de wet en de slechte aansluiting daarvan op andere
rechtsgebieden ertoe hadden geleid dat het gegevensbeschermingsrecht was
verworden tot een 'superspecialisme' dat alleen voor de mandarijnen van het
privacyrecht toegankelijk was. 141 Hetis op zijnzachtstgezegd vreemd datdergelijke
wetten worden geacht de toegankelijkheid van het rechtsgebied te vergroten.

Daarkomtbij dat omnibuswetten zoals de Wbp en WPR geen alternatiefzijn voor
sectorale regelgeving en zelfregulering. De materiele normen van de omnibuswetten

zijn voorhetmerendeel dermate algemeen en abstract gesteld, dat nadere invulling
daarvan in bijzondere wetten, besluiten, reglementen en gedragscodes noodzakelijk
blijft: 42 Zo bestaat er inNederland voorde publieke sectoreen scalaaanbijzondere
wetten, zoals de Kadasterwet, de Handelsregisterwet en de Wet openbaarheid
bestuur, die de algemene normen van de Wbp voor specifieke sectoren inkleuren.
Ook binnen de private sector gelden diverse bijzondere wetten, waaronder de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet op de ondernemingsraden en
de Telecommunicatiewet.143 Bovendienbevat het Wetboek van Strafrechteen aparte
regeling met betrekking tot ambts- en beroepsgeheimen die bovenop de regeling
van de Wbp komt.144 Vaak zijn er dus twee of meer wetten van toepassing op een
gegevensverwerking. Naast deze sectorale wetten bestaat er nog een aantal besluiten
die de wettelijke regels invullen.145 Deze besluitenbevattensoms zeergedetailleerde
regels voor bepaalde gegevensverwerkingen. Een notoir voorbeeld is het
Vrijstellingsbesluit Wbp.146 De in dit besluit genoemde gegevensverwerkingen

zijn vrijgesteld van de meldplicht aan het College beschermingpersoonsgegevens.
De vrijstelling is echter alleen van toepassing als de gegevensverwerking aan de
inhetbesluit genoemde voorwaarden voldoet. Zodoende zijn vele gegevensverwerkingen onderworpen aan de gedetailleerde regeling van het Vrijstellingsbesluit.
Ten slotte blijven ook in Nederland de gedragscodes en reglementen die
gegevensverwerkers zelfopstellen van grootbelang. Nederlandlaatzichernamelijk
graag op voorstaan een vorm van zogenoemde co-regulering te hebben ontwikkeld,
waarin gegevensverwerkers het abstracte wettelijke normenkader concretiseren
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Zie onder Kamerstukken II 1998/99,25 892, nr. 8; Kamerstukken
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Overkleeft-Verburg 1995, p. 694; zie ook H. Franken, 'Mandarijnenwetenschap', RM 77;emis 1999,
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199/2000,25 892, nr. 92b.

p. 317-8.
Zie Kamerstukken Il 1997/98,25 892, nr. 3, p. 6.
Denkookaandeinformatie-enverificatieplichtenuitdiversebijzonderewetten, zoals de verplichting
van kredietgevers om bij verstrekking van kning van meer van 1000 Euro 'genoegzame' gegevens
op te vragen over de kredietwaardigheid van de aanvrager (art. 28 Wet op het consumentenkrediet).
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Zie art. 9 lid 4 Wbp jo. 272 Sr.
Zie onder meer Vrijstellingsbesluit Wbp, Stb. 2001,250; Meldingsbesluit Wbp, Stb. 2001, 244;
Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp, Stb. 2001,305.
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Vrijstellingsbesluit Wbp, Stb. 2001,250.
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in gedragscodes en reglementen.147 Gegevensverwerkers zijn weliswaar niet
verplicht om daaraan mee te werken, maar de wet bevat wel een procedure om
gedragscodes te laten goedkeuren door het College. Deze benadering zou in het
148
kader van de WPR vele gedragscodes hebben opgeleverd. Idealiter zou coregulering een efficiente samenwerkingsvorm zijn die de voordelen van zelfregulering combineert met de voordelen van wettelijke waarborgen. Uit het onderzoek
van Overkleeft-Verburg blijkt echter dat co-regulering louter tot conflicten leidt
omdat onduidelijk is bij wie de zeggenschap ligt. 149 In de uitvoeringspraktijk
kwamen zodoende zelfregulering en wetgeving als twee concurrerende regelingen
tegenover elkaar te staan.

Het bovenstaande overzicht van de diverse regelingsvormen die nodig zijn naast
de omnibuswet, maakt duidelijk dat de invoering van een algemene wet niet tot
minderregels leidt. Het tegendeel is het geval. Deregels van de omnibuswet komen
bovenop de regels uit de sectorale wetten en gedragscodes en staan daarmee voor
een deel op gespannen voet. Al de regelingen overziend, concludeerde OverkleeftVerburg in haar proefschrift dat 'de diversificatie van informatieregelingen [...]
,150
heeft geresulteerd in zeer complexe wetgeving.

Daar komt bij dat het wettelijk vastleggen van algemene regels het rechtsgebied
niet noodzakelijk overzichtelijker maakt. Oog voor de algemene beginselen van
behoorlijk gegevensbeheer kan weliswaar het begrip van meer gefragmenteerde
regels en ontwikkelingen vergroten, maar daarvoor is het niet noodzakelijk dat
die regels zijn gecodificeerd. In de Verenigde Staten neemt men bijvoorbeeld de
OECD-beginselenals toetsingskader voornieuwe ontwikkelingen.151 Het feit dat
die beginselen formeel geen bindende kracht hebben, maakt de al dan niet
ontwikkelde regels niet minder overzichtelijk. Het wettelijk vastleggen van
algemene regels heeft tot gevolg dat er vele uitzonderingen en vrijstellingennodig
zijn. Zo is de Wbp weliswaar in beginsel van toepassing op alle verwerkingen van
persoonsgegevens. Niettemin valt een aanzienlijke groep van verwerkingen buiten
het toepassingsbereik van de omnibuswet. Artike12 geeft een opsomming van deze
uitgesloten verwerkingen. Daaruit valt op te maken dat de Wbp een groot deel
van de gegevensverwerkingen in de publieke sector niet regelt. De wet geldt
141
148
149

Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 129; zie ook Koops, Prins & Hijmans 2000.
Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 128-9.
Overkleeft-Verburg 1995, 355-63.

150

Overkleeft-Verburg 1995, p. 694.
Zie onder meer U.S. Department of Commerce, Privacy and Electronic Commerce,
<www.doc.gov/ecommerce/privacy.htm>, juni 1998; Privacy Working Group, Information Policy
Committee, Information Infrastructure Task Force, Privacy and the National Information
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Infrastructure, Principles for Providing and Using Personal Information, <http:Ilnii.nist.gov>,
6 juni 1995.

317

Hoofdstuk 9

bijvoorbeeld niet voor de gegevensverwerkingen in het kader van de Wet
gemeentelijkebasisadministraties, de Wetpolitieregisters en de Wetop dejustitiele
documentatie. Ook andere meer triviale of onschuldige verwerkingen, zoals
verwerkingen voorpersoonlijke ofhuishoudelijke doeleinden, moetenuitdrukkelijk
worden uitgesloten, omdatde wettelijke normen inbeginsel wel op die verwerkingen van toepassingzouden zijn. Bovendien kunnen, alsde Wbp wel vantoepassing
is, bepaalde delen van de Wbp weeruitdrukkelijk wordenuitgesloten inbijzondere
wetten. Zo is op de gegevensverwerking in het kader van het kadaster in beginsel
zowel de Kadasterwet als de Wbp van toepassing, maar de informatieplicht ten
opzichte van betrokkene uit artikel 35 Wbp verklaart de Kadasterwet weerbuiten
toepassing.152 Daarnaastbevat de Wbp zelftal van uitzonderingen op de algemene
regels.153 De meldingsplicht is wederom een goed voorbeeld. Artikel 27 1id 1 Wbp
maakt duidelijk dat een verantwoordelijke in beginsel iedere geautomatiseerde
gegevensverwerking moet meldenbij het College bescherming persoonsgegevens.
De meldingsplichtbeoogt de transparantie vande gegevensverwerking te vergroten,
maar is ook van toepassing op allerlei verwerkingen waarvanhetbestaan'evident'
is, aldus de Memorie van Toelichting. Artikel 29 maakt het daarom mogelijk dat

verantwoordelijken van de meldingsplicht worden vrijgesteld als zij voldoen aan
een aantal in een AMvB te stellen voorwaarden. Het is de bedoeling dat het
'leeuwendeel' van de gegevensverwerkingen die in de praktijk voorkomen, onder
deze vrijstelling vallen.154 Als werkelijk zoveel verwerkingen zullen worden
vrijgesteld, dient men mijns inziens de bruikbaarheid van de algemene regel in
twijfel te trekken, temeer daar de voorwaarden die het besluit verbindt aan een
vrijstelling, relatiefstrikte regels oplegtaan allerlei gegevensverwerkingen waarvan
vaststaat dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of andere fundamentele
vrijheden onwaarschijnlijk is.155 Het ligt dan meer voor de hand om de meldingsplicht te beperken, bijvoorbeeld tot die gevallen waarin de gegevensverwerking
buiten betrokkene om plaatsvindt. In ieder geval kan niet worden volgehouden
dat het stellen van algemene regels per definitie de overzichtelijkheid van het
rechtsgebied bevordert.
Conclusie

4.3

Op grond van het bovenstaande moge het duidelijk zijn dat de Amerikaanse
benadering ten opzichte van de omgang met persoonsgegevens in de private sector
152

Art.

107a Kadasterwet.

Zie onder meer de artikelen 23,34 leden 4 en 5,43 en 44 Wbp.
154 Zie de Nota van Toelichting op het Vrijstellingsbesluit Wbp, Stb. 2001, 250, p. 50; zie ook
Kamerstukken H 1997/98,25 892, nr. 3, p. 140.
155 Vergelijk de kritiek van Overkleeft-Verburg op het Besluit Genormeerde Vrijstellingen, zie
Overkkeft-Verburg 1995, hoofdstuk 9.
153
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meer krediet verdient dan deze benadering in het algemeen krijgt. Zowel op het
punt van de volledigheid, effectiviteit en overzichtelijkheidvan de gegevensbescherming scoort de Verenigde Staten hoger dan men vaak aanneemt. In bepaalde
opzichten presteert de Amerikaanse benadering zelfs beter dan de Nederlandse.
Nederland dient in ieder geval de Amerikaanse bezwarentegen de centrale sturing
van de gegevensverwerking serieus te nemen en wetgeving meer toe te spitsen
op die verwerkingen waarbij overheidsingrijpen werkelijk noodzakelijk is.

5 Conclusies
5.1

De onduidelijkheid van het privacybegrip wordt schromelijk overdreven.
De betekenis van het begrip 'privacy' is zo duidelijk als men van een dergelijk
algemeen begrip mag verwachten.

5.2

Hetrecht opprivacybeschermteennauwomlijnde, maarrelatiefonschendbare
persoonlijke levenssfeer tegen bemoeienis van buitenstaanders.
de vertrouwelijke communicatie en de
lichamelijke integriteit vormen de kern van de persoonlijke levenssfeer.

5.3 De woning, het intieme leven,

5.4

De oprekking vanhet toepassingsbereik vanhetrecht op privacy in hetkader
van de verwerking van persoonsgegevens is onnodig en onwenselijk. Noch
het recht op privacy, noch het zogenaamde 'privacyrecht' is gebaat bij deze
inflatie van de persoonlijke levenssfeer.

5.5 De betekenis van het recht op privacy in Nederland komt in grote lijnen
overeen met de betekenis van het recht op privacy in de Verenigde Staten.
5.6

De Amerikaanse benadering van de verwerking van persoonsgegevens in
de private sector zou Nederland tot voorbeeld moeten strekken.
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De vaagheid verwoord
•

'To define the province ofprivacy distinctly is impossible.' (Stephen 1873)

•

'Het moet uitgesloten worden geacht om een eenduidige begripsbepaling
inzake privacy te achterhalen.' (Van Maarseveen & Oortgijs 1972)

•

'Perhaps the most striking thing about the right to privacy is that nobody
seems to have any very clear idea what it is.' (Thomson 1975)
concept of"privacy" is elusive and ill defined.' (Posner 1978)

•

'The

•

'The current state

•

'Al met alblijft de betekenis van hetrecht op eerbiedigingvan depersoonlijke

ofprivacy research is in hopeless disarray.' (Parent 1983)

levenssfeer mistig.' (Kortmann 1987)

•

'Wat houdt het recht op privacy in? [...] Het wisselt naar tijd, plaats en
cultuurpatroon en verschilt bovendien per rechtsubject van inhoud. Is een
rechtmetzo'nkameleontischrechtsobject wel eenrecht?' (Dommering 1987)

•

'The good news about privacy is that 84 percent of us are concerned about
privacy. The bad news is that we do not know what we mean.' (Branscomb
1994)

·

'Het is bepaald geen sinecure om het verband tussen het gebruik van
persoonsgegevens en de aantasting van de privacy vast te stellen.' (Rathenau

Instituut 1999)
•

'Privacy means many things to many people and different things in different
contexts.' (Berman & Mulligan 1999)

•

'Privacy blijft van een halsstarrige onvatbaarheid.' (Gutwirth 1999)

•

'Of all the human rights in the international catalogue, privacy is perhaps
the most difficult to define.' (Electronic Privacy Information Office 2000)

•

'No adequate definitionofprivacy has everbeenproduced.'

(Bergkamp 2002)
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The Meaning of Privacy

If legal scholars

agree about one thing with respect to the right to privacy, it is
about the vagueness of the concept of privacy. Almost all experts in the field of

Dutch and U.S. law seem to think that the meaning ofprivacy is unclear. Thisbook
criticizes this assumption. A thorough study ofthe use ofthe concept ofprivacy
in constitutional law, tort law, and the rules for handling personal data shows that
the meaning of privacy in these fields of law is more definite than most legal
scholars assume. In fact, the meaning ofprivacy is as clear as one may expect from
such a general legal concept.

In law, the concept ofprivacy refers to a situation in which the private sphere of
the individual is respected. Within the private sphere, the individual may pursue
his particular interests and live his life according to his own conceptions of the
good. Therefore, the private sphere should remain free from surveillance and
interference by outsiders. The isolation of the private sphere is not legally forced
upon the individual, however, since privacy is usually conceptualized as an
individual right. By formulating privacy as an individual right, the individual is
given the opportunity to determine for himselfwhetherto choose absolute privacy
or to open up his private sphere to others. Thus, the individual right to privacy
both safeguards an undisturbed private life and offers the individual control over
intrusions into his private sphere.
Given the definition ofprivacy in terms of respect for a person's private sphere,
the boundaries of the private sphere are central to the meaning of privacy. With
respect to this aspect of the meaning of privacy, again, the law is clearer than
usually is assumed. The three elements ofthe right to privacy that the international
human rights documents specify, namelythe home, familylife, andcorrespondence,
also have aprominentplace in constitutionallaw and tort law. The right to privacy
guarantees individual freedom within the home, within the intimate sphere of family
life, and within confidential communication channels. In combination withphysical
integrity, these 'privacies' form the core of the legally protected private sphere.

Privacyproponents often advocate an expansion ofthe scope ofprivacyprotection
beyond the home, family life, the body and correspondence. They argue that the
right to privacy should protect a far more extensive private sphere against
surveillance. In their view, the private sphere should encompass the individual's
323
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civil and political activities as well. Though this view is ratherpopular, especially
in the field ofdataprotection, an overview ofconstitutionallaw and tort law shows
that the courts usually refrain from such broad extensions ofthe scope ofprivacy.
Though the right to privacy is sometimes used as a residual category for claims
that - allegedly - have no other legal basis, generally speaking, the constitutional
and tort-based right to privacy is only applied in those cases in which the core of
the private sphere is at stake.

Dutch and U.S. Constitutional Law
Dutch constitutionallaw specifies three core elements oftheprivate sphere, namely
the body, the home, and certain confidential means ofcommunication. In addition
to these core elements, the Dutch Constitution contains an article on the general
right to privacy. Apart from a special paragraph on data protection, which will
be explained below, the scope of this general right to privacy is left more open.
Still, the Memone van toelichting (explanatory memorandum) to this article makes

clear that the concept of intimacy should play a defining role in delineating the
scope of the general right to privacy. In line with this explanation, the courts have
given special attention to the protection o f the fourth core element of the private
sphere, namely the intimacies of family life. Thus, protection ofthe home, the body,
intimate life, and communication is safeguarded by the Dutch Constitution. Outside
this core of the private sphere, the applicability of the right to privacy is far less
certain, or the level of protection offered is significantly lower. Intrusion upon
the individual's more public activities is seen, at most, as a limited invasion of
privacy which can easily be justified in terms of legitimate public interests.

In U.S. constitutional law, the protection of privacy is spread over several
Amendments, which seldom are studied as a whole. Thus, many legal scholars
were surprised when in 1965 the Supreme Court established the constitutional
protection of certain aspects of family life on the basis of a right to privacy. When

compared to the protection ofprivacy in other fields oflaw, however, this decision
of the Supreme Court can be seen as a quite logical addition to the constitutional
protection ofprivacy established on the basis of, especially, the Fourth Amendment.
The Fourth Amendment primarily shields the home, the body, and correspondence
from unreasonable governmental searches, but leaves the intimacies offamily life
largely unprotected. Taken together, the protection of the home, the body,
correspondence, and family life form the core of the private sphere in U.S.
constitutional law. The individual's expectations of privacy outside this private
sphere are, according to the Supreme Court, considerably diminished or even
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unreasonable. Thus, the Court consistently denied claims to privacy in the public
sphere and, in general, has not referred to the right to privacy when it discussed,
e.g., compelled self-incrimination or the surveillance of political activities.

The Dutch Law concerning Wrongful Acts and U.S. Tort Law
In the context of the Dutch law concerning wrongful acts, most legal scholars
seem to agree that the home, the body, correspondence, and intimate relationships
belong to the core of the private sphere. The case law confirms the doctrinal
consensus. Although the number of cases does not always correspond with the
significance that scholars attach to a certain element of the private sphere. It is
undisputed that the home, the body, correspondence, and intimate relationships
are protectedbythe right to privacy in this field ofDutch law. In addition, the case
law refers to the right to privacy in some cases in which the home, the body,
correspondence, and intimate relationships are not involved. For instance,
publications that place a person in a false light are in some cases presented as an
invasion ofprivacy, even though the publications do not relate to the private sphere.
In general, though, such cases are decided on the basis ofother legal concepts which
are more suited to the problem. Publications that place a person in a false light,
for example, are usually thought to conflict with the right to honor and reputation.
The meaning of the right to privacy in U.S. tort law is similar to the meaning of
the right to privacy in the Dutch law concerning wrongful acts. The second
restatement ofthe law oftorts made it clearthat the right to privacy can be divided
in four separate torts. Two ofthem explicitly safeguard the private sphere. The
first tort concerns intrusions upon the private sphere; the second concerns
publications about the private sphere. With respect to both torts, the four core
elements of the private sphere can be clearly discerned in the case law. The other
'
two torts have a different function. The false light tort' concerns publications that
present aperson in a false light. The 'appropriation tort' involves the appropriation
of another's name or likeness to one's own benefit. Both torts are clear examples
ofthe complementary function ofthe right to privacy. The right to privacy is often
invoked ifotherlegal categories are thought to be inadequate. Thus, the 'false light
tort' emerged to circumvent the technical limits of the law of defamation, and,
for that reason, it is heavily criticized. The appropriation of a person's name or
likeness had no clear basis in tort law at all. Initially, these wrongs were qualified
as a violation ofprivacy, but gradually the larger part of this tort has evolved into
a separate tort, independent of the right to privacy.
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Dutch and U.S. Data Protection Law
Both in the Netherlands and in the United States, the foremost exception to the
relatively strict delineation ofthe private sphere is the use ofthe concept ofprivacy
in the field of data protection. In that context, the scope ofprivacy seems to reach
far beyond the home, the body, correspondence, and intimate life. In fact, most
politicians and commentators would argue that the private sphere encompasses
the totality of an individual's life. This is demonstrated, for instance, by the
popularity ofdefinitions of'informationprivacy' that do notreferto any delineation
o f the private sphere, but describe privacy in terms of control over personal data
as such. In the Netherlands, moreover, this view is laid down in a specific
constitutional paragraph stating that the legislator should develop rules for the
processing of personal data in order to protect the privacy of the individual. In
a common interpretation, this means that the use of every bit of information that
relates to an individual poses a threat to the constitutional right to privacy,
especially if the use of that information can be detrimental to the individual.
Accordingly, the scope of privacy has become a sphere without boundaries. As
a consequence of this unlimited extension of the private sphere, the protection
ofprivacy has devaluated considerably. Thus, in the context of data processing,
the right to privacy is far from inviolable. The legal rules and principles for handling
personal data do not block the collection or use of information, not even in
principle. They guarantee a fair use ofpersonal data.

Looking back, it is highly doubtful whether the inflation ofprivacy in the context
of data processing has been fruitful for the development oflegal rules for handling
personal data. The focus on the concept ofprivacy has offered little guidance since
the main object was not to guarantee the inviolability ofaperson's private sphere,
but to control information power. By framing the discussion in terms of the right
to privacy, developing rules for processing personal data became a matter of
balancing an abstract concept of privacy against the interests of data processors,
without any clear standards for the way in which this balancing should take place.
At the same time, the various legal rules, principles, and procedures for controlling
information power that already were in place, were neglected systematically. Long
before data processing became an issue, the law had established several controls
on the handling ofpersonal information and on the use ofpower in general (e.g.,
the law ofdefamation, the fiduciary duties, the principle ofaudi et alteram partem,
and, more generally, the principle of due process). Taken together, these principles
formed an excellent starting point for developing rules forhandling personal data.
However, since these legal controls had never been framed in terms of privacy
protection, proponents of'data privacy' have consistently overlooked them.
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Summary

The Implementation of the Principles of Fair Information Processing
Though the Netherlands and the United States accept similar sets of principles
of fair information processing, the Dutch law differs considerably from the U.S.
law. While the Netherlands partly because of a EU directive - has codified the
principles in an omnibus law and has instituted a central Data Protection Authority,
the United States has neither an omnibus law, nor a general enforcement agency.
The United States, namely, prefers self-regulation in the private sector. Therefore,
the American legislator willintervene only inthose sectors in whichself-regulation
-

has proven inadequate.

Privacy advocates on both sides ofthe Atlantic usually prefer the Dutch approach
and tend to ridicule the views ofthe United States. According to them, the American
system of self-regulation and sectoral legislation is inadequate, ineffective, and
incomprehensible. Though their critique of the U.S. system is partly correct, it
certainly does not follow that the Dutch approach is superior. Research, namely,
shows that the Dutch legislation in this fieldmaybe overlybroad, ineffective, and
incomprehensible as well. A fairjudgement ofthe American approach should take
these shortcomings of the Dutch legislation into account. Such a well-balanced
view may show that in some cases the U.S. actually does a better job, even from
a data subject's perspective.
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Stellingen
Behorende bij het proefschift Het recht op privacy. Een onderzoek naar de
betekenis van het begrip 'privacy' in het Nederlandse en Amerikaanse recht
van Peter Blok

het begrip 'privacy' wordt schromelijk
het begrip 'privacy' is zo duidelijk als men
De
betekenis
van
overdreven.
van een dergelijk algemeen begrip mag verwachten.

1. De onduidelijkheid van

een nauwomlijnde, maar relatief
levenssfeer tegen bemoeienis van

2. Het recht op privacy beschermt
onschendbare

persoonlijke

buitenstaanders.
3.

intieme leven, de vertrouwelijke communicatie en de
lichamelijke integriteit vormen de kern van de persoonlijke levenssfeer.

4.

De oprekking van het toepassingsbereik van het recht op privacy in het
kader van de verwerking van persoonsgegevens is onnodig en
onwenselijk. Noch het recht op privacy, noch het zogenaamde
'privacyrecht' is gebaat bij deze inflatie van de persoonlijke levenssfeer.

5.

Alle informatiepraktijken die inbreuk maken op het recht op privacy,

De woning, het

staan op gespannen voet met de uitgangspunten van de rechtsstaat, maar
niet alle informatiepraktijken die op gespannen voet staan met de
uitgangspunten van de rechtsstaat, maken inbreuk op het recht op privacy.

er graag op voorstaan de autonomie van
gegevensverwerkers te respecteren, maar in vergelijking met de
Verenigde Staten kent Nederland een informationele planeconomie.

6. Nederland laat zich

7.
8.

De informatiemaatschappij, dat ben jij.
Warren en Brandeis hebben het recht op privacy niet uitgevonden en
stelden het niet gelijk aan het recht om alleen gelaten te worden.

9. Het enige wat in Nederland is meegegroeid in

de

richting van een

tweeverdienersmaatschappij, is de huizenprijs.

10.

Bij de nieuwe Nederlandse trend om 'gewoon te zeggen wat men denkt',
vergeet men helaas maar al te vaak dat die leus wel impliceert dat men
denkt voordat men wat zegt.
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