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' Aan Dhr Maan t a v de opvatting namens Dhr lr,laan verkondigd dat "Anyone" niet "ieder-
een" zou betekenen

Over de vertaling van het begrip "anyone" naar het Nederlands

Anyone betekent

VolgeÍs Van Dale's woordenboek Engels ; ieclereen in de betekenis van "om het even wie"
Volgens Collins (English/English). "at random, no matter who"

Dit btvoorbeeld in tegenstelling tot begÍippen als everybody en everyone (each person in a
group)

De FÍanse veÍsie van het Pretto-arrest spreek van ' loute personne" en in de samen\ attrng \ an
"aucune personne"

Iedefeen heeft dus recht op inzage en afschriften van rechterlijke uitspraken.
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Geachte he€r Ho!,

t-i rchÍrti op 4 i,ugustus jl. een brief 3an dczc rechtbank meÍ een adlltel viaEen
o\iÍ ci iíU?e lrairop Ínet de Raild looÍ de Kinderbeschemring wordr oÍr.gegato.
ÍnJl::liicis :ruurdc u àl weer een aantal herirneringen. Eenzelfde bricf is docr u
L',:,1. àar, een gÍorjl aantal andeae gerechren gestuurd.
Ll heriÍ . ,k êan dEze rechtbank q!-vraagd om een onderzoek re mogen verÍichteÍr
nnaÍ uirsprakrn op het gebied van de geza8sloaiziening. Ook dit verzoek heefr u

asn eeÍt aantal andera Íechtbaflk€rt gestuurd.

Op 25 adgusrus jl. is ov€r de inhoud ran uw brieven èÊsproken in de presidenren-
ve.gadèfing. Innriddels hecfr u een brief onlvargeD van het Algemeen Secr itàri,lal
Ziilei,Cc llagisiralluÍ. Ik heb deze brief afge,\,acht alvolens te berichten.

De * j.ize iiaro| nret procespartljcn wordl omgegaan is cen zêÀk r't)oi de :iiiÈndc
iech:er Daat is "ve! eeD aantal uitgangspunten voor, waardoor bijvoorbcild wordr
vÈmieLlen d,ll er spf:lii.e is v?.n (s.hijn !an) bclangenverslretgeli[g DateJfC,: ge'dt
irr beginiei \ocÍ de t ehaodcljng van eerr organisetie ais de Raad voor de Kinderbc-
schinr,ing, die geer partij is bij geschiller j!er rie gezagsvcorziÈling en a]s ond;
hírrr:elijk iCvis.ur moet rvoidcD bescho,r! :

I il-'r!i'tJ $crdl cí f lrn.'n de r((hlbdnt

'!el ovcfleg gevoerd ovet de \{tzc $!':i .

5:urr. {rc "rg(:n:::i! rcn-gkervtl hij;r,.
eerheid in te l-lÍengen, maai uiteilldehjk :r i, t-i

zittingsrechter.

; ri iiiekc kwestias binnen een srcri'r
r-: ,rmgcgaan met paíijeÍr of rdvi
.i crr wordt cr geprobeerll ,:,n dal:
Lji! de vÊrantwoorarlUkheid varl ri:

..i2
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)Ír, D.J. ran Dijk, president

../,1 vcrvolg

It het liih! \'àn hei \earsaande zel ik thars o.,jergaan tot de belntÈoo.ding ïan rw
vragerL, zoals vi:Í$i_r\r.d in u\\ briaf \an ri Suguslrs.

Vrrag I gaii! cr tc!: rrnieÈirtc v:.n ut. Cat Ci zlrliirg zoJ zijli afgeloper als de be-
hlnilehnrt \1n Éei zaak is iieeir,digrl ,1.1s cell beh-ljrilng is aigcLopen i\iiji: Ce

\,.rirla!.r\'.,rr-rr'liilal 'ln Lle Raad 'noi Je Kirdcrbliclie:n1iÍtg ge\loqn rn ri; z;:rL,
:4oxls drL rir:j,inizlLa biJilrirbeeLJ oijl, otet de Olficiar vln Jus::tte hcr ge\1j l. c:l
zolls ,i:|l l iri: nog ri clirs voo! kooit, *aÈneer een al\.clc:la! eer aa|tal opvllglode
zrken bchandeLt.

Ilet is Lrjta::Íiirl sl:rnaliiard, dr-! dalrr iriet i.ear c1ea C3 zaak wotdt gesprok.fl. De
behandejin! is imsrer: rigeiopen. \'olgt direct ciaàlna dc behandciing 1,rn een
vclgen,je zark. den is Cairi ook nru$.1;ks rtjd..o!-rr. Zijn er eell paar panijen uc:
.rlr:schiÍer. den \\crdi d. russenLiggende !iJi gebruikt \'oor de aili.nCeiitg.,an
zcqenainrdc r,eÍsrekzaken

lillrrirr:r. er i! gir1] !i-1.iikc raji. d:it i'r r!.rrli gÈiundil,i il slrrjd nret dc iirel R.Lr
!r.rÍLner. eun \Èneg:lrríoordiglr viln Je Raad .,,aj] de Kinderbesrlhlriining dE ?aal
nier \erl,rat |la dc trehan{]eling r':rn een zaêk. LIer ztu buiiengewoon c)npraktlsch
zijn oiD ic \aiteqcri\i\riirJrgr:f ,a:r de R?ad te \caplicittln iellians de raa! ta',itL.
ier. zolls Jr P G L,i; de ilogc Rêád u iok il hi.ft bcricht.

Vrlaj I is z. algÈlnc.rl glste]d. riai ik iaaf nir! fp iigJ. l,íf.!i u eei zluk h;bipe
vo.Jr Éait kin.ii.rechle! van d.ze feihlbank, lnl] Lu!-,t li via hÉl teverifuiiitie-rrsl- -

iÈ) rl. D,ro,lz3lielijki infolll'aii! a.hterhalen. Il. zou ruet ,eten rvaaiom lk u oË dl:

fur! irt.i!'r,j inttira:it zou crcetelj veriahai'feli Èn oln wat','o,-ri inÍírlIlÉiie Cit 1r.li,

zou olenen Ic gaan.

Vr!.3 i gccft bir.jii van êen leÍkeÈÍJc cp!,airing ,,.r de re.iitsgarg. i)e rerh,ei j!
!,i!:rll*|rordelijl: ro,,r de uiL:pr'rak rn niei de :- Ílier De grifïie inalkl ear fi,.j
cr:i igÍ:r:raL r,p rrt dl;itling, nraar neÈi1r geen LÈsiissingen
ir':\:rl!j:: jj cr'3cen giiflicr rjit.le f.rnili.secroí tan deze rechtbark gÍliiirÍ raj, ije
ll.-rail1ai:aol1i{|r:sie !i1n ila R,r.rd Ik zou drar e,:h;er'lp ziclt ge€ir bllrr!r.iir !e3er't

ita:,b.i, Ê:,!3 llei:o ,.1Lrrlt ge.e!el.l. .lat ccr grrfiier tÈr verinij.Cing lar elke s!ilrjir
x. i | ';r op irl kilchi \'an eeo lÉrsoer!, iiie hij z:lf op dc ziniflg hcsit gchad
l- rterrLJilrt! :aat li:i ailrrl daatarrn.

1/i:.'' .,.:.1 ir{'ijcii !\L \'cÍzoek, on) een orlerzoel: te niogeD ujtv,Jcret íjij cei:
r.:.hrfJÍ.k, i.ri rk hir feige[.le br:ici']iel. Z!-.ils u in i.ic ':eÍde.ge roeide briei,,.LD
,rr ,\ i 2: -\1 |.ei: krnieil iszen. is ile pre\idcn'irn-:ergadcling er rlet vo.)t Lii:t

i.:n d,:r.:,rlijl Lr||iir.:-k truii.. h.t V!'.0.D í'. irrr geschiedt. Dat bc{i]'cnr a!r, lii
'!ral:r,, ,,-,ir u ti|r{ mi)91 k.rftcn ip Lla certit)i loizeg!:ng op dil fÉri. (lie da,Ji
l:lr Èi.r-ii Cri laird is !:dean. Dc i.h,efgfiriJ !ar Ceze sicllingrÉri1e is 3lk-l.ri!:
g.l:g:i in lr Èii. !lir! cnljírzoelien ii;s d.ze v..,1 !tn of.ze kcslbare r!.jtl-.'ergel er
dai l|e dls clrrr.ll, s,ren nrog.lijkheid irebl)ir (rlir,lij Éll willekeuÍig ïefzoe!. i-r {j
gaan, lr,Je r!-.di!: u(1':i oiÍlsIzc.k op zie11 r-..i: z(ri iunnÈn ztn.
--Elo\,.ndi;r r: llai rirr hehrtg, drt dczr arraleila,".iir'il !,rtiliaá]) w:j iJiir r_it;ta irrei!-
a,'\inq ,,rilclaji, el Ëtit \r'ilrcnsjhziiirt:ijl vcriri,,,it,t:le !. ijr:'1 j cc.tledr r Drl
rial1lil !r'3i la'-'. r1i. i-{iinli rir]:Íhii,i ir h:i getl.r.t rr]et ir oveti3Èils r-: r',àigt-
snedcn

i3
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lí., D.J. ian Dijk, presid€nr

' '''l vervr)lg

lvilr u den dergelrj\ on,lerz.rek, zoals door u bedoejd, toch dooÍzelteÍ,, dall i5 hèt
zaak dal u celst earr weier$chafpelUk instituut of een unireisiieit interesgeert vocl
dil JtirjeflrarF €n d,r CaaÍre aorrlaat $.orJ! genuelir met het W.O D.C. U :(un!
zi. h ,Jak refhlsl.ecks lllt frei W.O.D.C \\'cnCeD, nraer ik weel niet of dai t,Jt gtil!
rislltliiri kan l\'iilett I):rriv,tor ber ik arnvcldi,cn,lt rp Lle hoogfe van de it1:Èrne
procedures

.._9.!rg,.l.r.*,

.1
iíJli1k

nr. J.,A. Z. Ilooft GraaflánC
mw.nrr \! I-. DÍahbe
,{ s.z M.



Arrondissementsrechlbank Arnhem

Walburgstraat :-,1
6811 CD \rnhern

Aan : NIr. D J r'. Dijk, Ptcsident \àn de rechtbank Arnhem

Betreft lnzageuitsprakenlamiliezaken
U\! kenmerk'
Deventer. 18 april 1997

Geachte HeeÍ,

Op I aprili I hadden rvij een gesprek met Jhr. I4r J A Z tlooft-Graafland. Vice-president van

u\\ rechtbank naar aanleiding lan inzage in de llcveni'unklieregisters.

In de loop van het gesprek vroegen wij hem ook om inza-qe in een seÍie arresten ir gezag-en

omgangszaken Hij zegde ons loe dat dat nogelijk was

\\ii dienden ons daafioe schdfeltijk tot u te wenden

Wij vcrzoeken u dus bij deze ons mede te delen *aar en wannecr wii inzage kunncn kriigen in

deze

Hoogachtend:

J Hop

peÍ adres

Joep Zander
Schoutenweg.ll
7413 XA Deventer
0570-ó217E.4
l_r\ u \ oofuànLlDatrlh!



Arrondissementsrechtbank Zwolle

President

Posradrcs postbus 10067, 8000 GB Zwolle

Dc heer J. ZandeÍ

Schoutenweg,ll

7413 XA DEVENTER

tsrl lranrp!ortlnrg Llc Jatunr eo

wír u rLlrhs aln zrri rd uq

ConÉcrpeÍsoon J.J Wiltvank

Doofkiesnummcne 038'4289845

Dannn 16 september 1997

B'llagetn)

Ooderwerp il a.! !elefonisch onderhotlci

Geachte heer Zander

Zoàls toegezegd tijdens ons lelefonisch onderhoud van 9 september een nadere

reactre op u\{ vregen.

1. Openbaerheiduitspraken

Door mij is bij brief van 22 april 1997 al uiteengezet rvat het standpunl

is mer betrekking !o! deze openbaafheid. Bij deze nogrraals:

In dc artikelen 838 en,129L van he! wetboek van Burgerlijke Rechts-

!ordering wordt bepaald dat er afschriften l'unnen rvorden veÍstrekt van

uitspraken. Artikel 429L spreekt in dat verband van "iedere belangheb-

bende . Artikel 8 van het Europees VerdÍag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens bepaalt overigens dat de privacy eraan in de weg

kan slaan dat voliedige uittreksels worden verschaft

Daartegenover staat hetgeen door u wordt aangehaald. te weten helgeen

in artikel 6 van genoemd verdrag wordt beschreven in srnenhang met

het zogenaamde Pretto-arrest.



Presldent

Postadres postbus 10067, 8000 GB Zwolle

Zoals ik al eerder aan u schreef kan het recht op at'schÍiften van een

uitspraak niet worden beschouwd als een algemeen rccht zonder enige

restrictie. Degene die vraagt om een afschrift zal moeten aantonen een

redelijk belang bij het afschrift le hebben en zal zich zonodig moeten le-

gitimeren opdat dit belang kan worden geveriÍieerd Het behoort tot de

taak van de rechlbankorganisatie om erop toe te zien dat afschrilten oP

de juiste wijze worden vetstrekt en daarbij te waken of geen inbreuk

wordt gemaakt op de aangehaalde welsartikelen en de regelg"\'ing op

het gebied van de PrrvacY.

De door de medewerkers van mijn Íechtbank gevolgdc handelwljze is

volstrekt in overeenstemming me! hetgeen hlerboven is beschrevel en

hetgeen door de heer J. Koeie bij zijn brief van 18 juli 1997 aan u rs

meegedeeld is in die zin ook volledig juist De discussie op dit punt is

voor mij hiermee gesloten.

2. ReièÍteverklaring

Het is juist dat de referteverklaring welke u bi.i brief van 29 juli 1997

van ons ontving de lhans in gebruik zijnde verklaring is Het in een

eerder staclium aan u loegezonden exemplaaÍ is komen te vervallen'

3. ZÍting 22 september 1997

Op deze darum zult u door een medewerket van de parket-organisatic

(dus niet de parketpolilic) van en naar de zilting woÍden begeleid D€

Hoofdofficier van Justitie heeft mlj andeÍmaal bevestigd hiervoor zorg le

zullen drageo

Naar verwachting hiermee uw vragen te hebben beantwoord

Hoogachtend,

Arrondissementsrechtbank Zwolle
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J. Zander

Schouten\g 4l
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odc^,/, beantÍ'oording vragen

(ieachte heer Zande!.

LI hcefi in u\\ briefYan 2 septenrber lq99 de Regisllatiekanrcr t\\'ee vragen voorqelegd.

tlrl eente vraag va1 ik op als ecn vmag over de openbaarmilkine van rechterlijke
uitspraken. Of rcchterlijke uitspraken in het openbaiu \!ordcn gedaan is immers een

k\&cslie van procesrecht cn als zodanig niet ler beoordeling van de Rcgistratickamer.
Ovcf deze kwestic heeli de Registràti.kamer in 1997 de Raad van State gead!iseerd.
I{ecerrt is daarover ecn aÍikel gepubliceerd !an de hand van de p)aatsvcrvangend

voorzitter en een mede$erker Van dc Registratiekxmer. Een kopie vall het ad\ics en van

het afiikel lreli u hierbij aan. Ook is daarbij een briefgevoegd aan de prcsident van de
rechtbank te Zwol(e over rle toepasselijkicid van dc \l'et persoonsregistraties op
dossiers die berusten bij lechterlijke organisaties.

U\1 tweede vraag betreff de wijze r,an be*'aren van - en de inzage in proccssen-verbaal

en griffiersaantekeningen. I)eze \Tleg valr voor $at bctreil de beartqoording in
verschillende onderdclen uitcen.

Hel kennis nemen van stukken die een rol spelen iD een gercchtelijkc procedure, is roor
een deel geregeld iD de \etteljjke regels die roor die procedure relden. Voor
stialicohtelijke procedurcs is dat het Wetboek van Straf'vordering, voor civielrechtclijke

l! íL\ l.lau:ttu:l)

Ln' àfiqr 2 septembÊr 1999 PDebustt3-l

Bila*h 3 !5tit 1J :Gr :^ttut,

a:,,r'.?.do-' mr. C.G. Zandee r.t a-a 1"

Í,jotktexn'n,,t,070-l8l1355 À^,
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procedures het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. voor bestuursrechtelijke

procedures hooldstuk 8 rnn tle Algcmene rvet besluursrecht. In die $,ctten \\,ordcn \oor
bepxalde gebieden ofsituaties concrcle regels gegeven die in het bijzonder gericht zijn
op dot gcbied ofdic situatie. Die bijzondcre regels gazut voor, ook als ze afrvijken van
dc nreer algcmene rcgeiing lxtr de '*'pr. Dje \\'pr kan vxn ioepassing ziin roor dic
gebiedcn en situaties waarvoor gcen speciÍieke rcgels bestaan. Voorwaarde voor de

toepasselijkhcid van dc \\'pr is dat het gaat orn persoons!egevens (lie zijn opgenonren rn

ccn persoonsregistrrtie. Bepxllde categorieën persoonsregistraties zijn v:rn de re|king
van de Wpr uilgezonderd.

De Rcgistratiekamer gaat ei van uit dat in het ilgemeen op de d(rssierverzamclirrgen van
rechterlijke organisalies de Wpr van toepassing is. Na anoop viur een procedure, als de

hrjzonderc procesrcclrte)ijke regels r oor' kcnr)isneDling \ all slukl(eD Dicl nreer aan dc
ordc zijn. geLdt in beginsel de inzagercgeling van de Wpr. Dc beantwoording van de

vraag ofdat ook zo is voor wat betreft qriffiersaanlekeningen, is zonder nreer onderzoek
niet te bean!\\oorden. lk konr dirar in een lenolg op dcze bdefnog graÀg op terL€. l)c
malticr \r'aàrop die aantekeniigen rvoldcn bewaard is voor hel ant$oord overigens niet
doorslaggelcnd. De Wpr vezct er zich niet teg!-n dat gl'gevens die onderdcel zijn van

écn persoonsregistratie, dece[traal rvttrdcn bervaard.

lk vertrou\r Dret hel\oorgaande ulv \'|agen deels te hebben beanrvoord. Op u$,lraag
over inzage in grilliersaantekeningen zaL ik u zoaLs gezcgd nader berichtcn.

Floogachtend.

mr. C.G. Zandee

beleidsmedcNerker
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,i.rc:rr? conclusies op bxsis van coftespondentie

r., r.r"1 HvdS,a701 11

c.akctpeloan mevlouw mr. C G. Zandee

D..ríizstuDne. 070 - 131 l3'+3

GeachlÈ heer-

Uw báefvan 24 judi 1997. in reactie op de briefvan de Resistratiekamer van 9lLLri
1q97, heb ik in goede orde onwanEen.

Un briefis ter beconmentariëring roorgelegd aan mewouw X. Zij heeft daarop aan de

Registraiiekamer u\r b.ief 3an haar vlrn 25 juni 1997 ier informatie toeqezonden. In
deze briefkomen de toeFasselijkheid \'3n de Wpr. dê con:equenties ilaar1an. en rie

toepisselijkheid van de \4'er tarieven in burger]ijke zaken íde \\'et openbaarheid van

bestuur (Wob) aan de orde. Door middeL van deze brieflegt de Registratiekamer haar

standpunt over die onderr'erpen aan u !oor.

ToepasseLijkheid Wpr
U sre[t dar \!e]Licht de Wpr van roepassing is. Daarover het volgende.

Ingelolge anikel 1 Wpr is deze \,\'et van toepassing op persoonsregislreties. Volgens dit
anikel is een persoonsregistratie een ssmeniangende verzameling van op verschillende

Fersonen belrekking hebbende persoonsgegevens. die lings geaulomatiseerde \\eg
rvordl gevoerd of met het ooq op eel doeltret'lènde raadpleging van die gegelens

systematisch is aangelegd.

Bij de lTaag ofer sprake is van een Fersoonsreqistratie gaat het met name om het

element 'sameniangende verzamelinq'. Bij handmatige verzamelingen gaat het
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daarnaas! om de vraag oi de regLitralre met treL oog op een docltrciÈnde rredplcgrng

van die gegevens iJstemiltisch is aangelegd

Ílet element 'samenhangcnde vÈrzemeling' houdr in dat een verzenreling op grond van

één oi meer ke nerken cen ondeÍlinge sameóang moe! \'enonen. Onderlinge

samenirang kan blijken uit een gemeenschappelijke bestemming ofuit het fei! dat de

verzameling in de pfaklijk als eeo seheei wo.dt beschouwd.

Hel elcrnenL me! \eL oo: op een doel.-erèndc rlddplÉtsing vdn J.e !'cge\ ens

s)'sllrmartsch is ll}ngelegd' berretl de r!-srefl3liiche r,)eganlielijkÀeid. Drl elemenl jpe:ll
eeo belangrijke rol brj handmarig gevoerdc gegevensverzrmelinsen. Het gaat da|arbij

!ooral om de vraag ofêen gege\ensverzameling een duidelijke. voorafbepaaide

structuuÍ bezlt.

KarÍs)-sÍemeo en gegevensvezamelin!en die in hoofdzaak bestaol uir vooÍbedmkte

tbrmuLieren voldaen aan deze eis.

De opbouw van de dossieÍs behoeft echter niel idenliek ie zijn. Ook indien de d,"rssiers

tot op zekere hooste een vergeLijkbarc inhoud en opbou$ kennen, kan aan deze ers zijn
voldaan. Hierbij is van belang oide dossiers bij de behandeling van een bepaald Rpe
zaken centÍaal shan en met het oog daarop zijn ingericht. Índien dat het gevai is dan

impliceert dit da1 de dossiers kennelijk voldoende s) stemalisch zijn aangelegd om

doeltrelÈnd te kunnen $orden geraadpleegd. Aidus in deze zin be:chikLingen van de

-\fiondissementsrecht rÈ Utrech! van 12 mei 1991 (CompuÍeÍecht 199ii 6. blz.2j9) en

18 oklober 199i (bijgegevoegd) en van he! Cerecht5hof Ie Ámstefdam van 6 maaÍ
1997 (bijgevoegd).

De vraagstelling betreft een dossier- onderdeei van een handmatige verzanreling

D3r de dosiierr erzamelinu die tordt aangelegd in het keder ran de behandeling rai
ierzo<k:n Lot on.lerto.zlcar5.c .:nd ( 1 d( u.t. oÉnnc \ rr dre m,-tre;el. arn

borew'ermelde criteria !oldoei. is eàn.remelijk. De \\eteljjke Íegeling van de

ondenoezjchtsteLLing verondeastelt immers dal op aLlerlei monenten tijdens de duur ran

de maarregel verleugings-. plaatsin3s- etc. beschlkkingen \\urden qegeven. De !orm

val die beschikkingen is bovendien in hoge mate geslandaardiseerd. Eel1 naast dc

dossiers bestaande geàulomatiseerdê ofhandmatige registlatie \an de grilire kan de

toegankelijkheid van de dossiefl,erzameling nog ondersteLLnen.
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Her dossier in kwestie is nog nier naar een archiefbewaarplaats overgebracht (anikel 2

LidlsubdWpr).

De Registratiekamer gaat er daarom van uit dat op de dossien'ezameLing van de

K;nderrechter te Z'Àolle, en dus op het onderhavige dossier, de Wpr van toepassing is.

Consequenties van de toepasselijkheid van de wpr

,Artikei 29 Wpr regelt her recht op kennisneming van de geregistreerde van de gegevens

die over hem zi.jn opgenomen in een persoonsregisratie. Een ieder kan een houder

veczoeken hem ( b(richten of(n zoJa *eJkr qeSerens orcr hem:n di<r.
persoonsregistratie zijn opgenomen. Artikei 29 Wpr verplicht de houder op een

dergelijk verzoek binnen de tennijn van vier *eken te reageren door betrokkene

schrifteLijk een volledig overzicht ter beschikking te stellen.

De houder zal aan een inzageverzoek van de geregisteerde moeten voldoen, lenzij hij
zich kan beroepen op één van de weigeringsgronden genoemd in aitikel 30 Wpr.
\\.aaronder gervichtige belangen van anderen dan de verzoeker. Een rveigering dient te

worden gemotiveerd- Uitgangspunt van de wet is dat d€ geregistreerde van de houder

schrifielijk een volledig overzicht van de over hem opgenomen gegevens verknJgt,

Lcvii hij z'jr r<rzoek op bepaa de gegerens toespit.t.

Di! kan gercaiiseerd rvorden door het verstreklen van een kopie.

\Íe! betrekking tot de te volgen procedure bij een verzoek om inzage is bij de

parlemenlairc behandeling onder meer opgemerkr: 'Daarbij is denkbaar. dat van de

verzoeker bepaalde eiementaire gegevens rvorden verlangd die de toegang tot de

Íegistratie kunien vereenvoudigen. Hierbij kunnen uiteraard geen onredelijke eisen

rro-dcn -e. eld. le or.L"ndiehe'd oJt gereqirlree-de recLr heeft oo eer rol edig

o\.ezichr. staat er verder niet aan in de weg dat hij zijn verzoek op bepaalde gegevens

kan toespirsen' (Kamerstukken I. 19 87- 198 3, 19095, nr.2b, b\z. 10- I 1 .

Kemisneming:iruage oiverstrekking aan derde?
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Het inzaserecht komt toe aan deeene over \.vie ('hem betreffende") persoonsgegelenj in
de peNoonsregistratle zijn opgenomen. Dat de naam ofenig andei gegeven van X
voorkomr in een rapport over Y betekent niet dar X automatisch kan wofden
gek\ralitlceerd als geregistreerde- De vennelding misr daan oor voldoende

zeLtslandigheid. Dit geldt te meer indien de gegevens de neerslag zijn van door \
gedare mededeLingen.

Een meerderjarig kind dat inzage.,venst in een dossier dat is aangeleed in het kader van

de behandeLing van een verzoek tot ondenoezichrstelling en de uiwoering van die

maarregel kan zich beroepen op alrikel 29 Wpr voor zover het stukken betreft die door

een hulpverlener zijn opgesreLd en sLechts betrekking hebben op zijn welzijn, zoals een

rapponage over zijn medische ofps_vchische toestlnd, en voor zover gervichtige

belangen van anderen niet z1,vaarder \\'egen (anikel 30 onder e Wpr). ALs het gaat om
kennisneming van gegevens die de oudeÍs betreffen dient die ketuisneming re rvorden

gezien als een venÍekking aan een derde. hoezeer ook de belargen die een rol spelen

en de gegevens waar her om gaat met elkaar verweven zijn als het gaar om segevens

over hulpverlening aan ouder en kind- De gronden waafop een dergelijke
gegevensverstrekkins is loegeiaten. als het gaat om gesevens betreffende nog levende
personen, zijn aangegeven in de arrikelen L1 en 18, derde Lid \\-pr. In een geval als het

onderhavige zal moeten zijn voldaan aan de crireía van Èrtikel 11, eerste lid. Wpr. De
)ri\eler I lid :. en l8 lid J Vpr z 1n l-ier niel vJn roepascins.

Ingeval een geresistieerde is overleden, is de Wet persoonsregistralies (Npr) srnkt
genomen nret meer van toepassing op de gegevens die op deze overledene betreklcng
hebben.

Dit heetï ondei meer tot gevolg het verstrekken van deze gegevens niet is ondenorpen
aail de voorwaarden die hiervoor gesreld q'orden in de Wpr. Derhalve kan een

verstrekking van gegevens van een overLedene nret direct in stijd zijn mer de \\pr.

Arrikei 11, eerste lid. van de Wpr bevar de hootdregel voor de geoorloofdheid !'an

verstrekkrng var persoonsgegevens aall een derde. Zodanige verstrekking is sLechts

geoorloofd voor zover zulks vooÍvloeir uit het doel van de registratie. wordt vereis!

ingevoLge een wetteiijk voorschrift ofgeschiedt me! Litdrukkelijke toesiemming van de

geregistreerde- Bij de eerste en derde grond zij opgemerkl dat de houder aldus een
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bevoegdheiC. doch geen verplichling, rot geeevensverslrekking aan derden kan
\ <rViJ!en.

Voor gegevensversuekking die voortvloeit uit het doel van de registrarie is vereist dat

her doel van de betrokken regisrrarie die verstrekliing - in Ce concrete situatie uaarom
het gaat - me! zich mee moel brengen. De aard van dit doei en de belekenis daan an in
het maatschappelijk verkeer zal hierbij mede in aanmerking moeten \\'orden genomen.

De onderhavige gegevens zijn opgenomen in een dossieflezameLing die, naar mag
lvorden aangenomen, is aangelegd mer het doel die gegevens vast re leggen die
noodzakelijk zijn voor de verwerking van verzoekschrjften tot ondeíoezichtstelling en

de uitvoering van uitgesproken ondertoezichrstellingen.

In de bewoordingen 'vereist ingevolge wettelijk voorschrift" is tot uirdrukking gebracht

dat het \1ettelijk voorschrift tot de betlokken vers(ekking moet verplichren. Onder
wettelijk voorschrill wordt in beginsel elke daad van wetgeving verstaan. al zal een

dergelijke regeling $el moeten voldoen aan de eisen van artikeL 10 1id 1 Grondwet en

anikel 8 EVR\Í. Een verylichting tot gegevensverstÍekking die het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levensstèer beperkt. is daarom slechts mogelijk bij oi
krachtens een wet in foamele zin en dient tevens te voldoen aan de materiëLe criteria die
he! EVRr\4 stelt. Een dergelijk voorschift is in het onderhavige geval niet aan te wtjzen.

In anikel 12 Wpr rorden aan de toestemming, als bedoeld in adikel 1 I tid 1 Wpr.
enkele nadere vooÍwaarden gesteld. waarloe behoren de vereisten dat zij sckiïielijk
qordt gegeven en dat zij betrekking kan hebben op één geval ofop een beperkre
categorie vao gevaLlen.

Voor zover het vezoek om kennisneming gegevens belreh van derden - ouders. broers
en zus!e$, andere familieleden, ofbijvoorbeeld pleegouders - en deze nog jn leven, en

bereikbaar zijn. zal het mogelijk zijn om hcn om toestemr-nins !c vÉgcn. Wat echteÍ als

z;ideze toesterrmin3 \reiser(n. oflii het ni(l novclill is hen re rraceren.

Voor het antwoord op deze vraag kan aansluiring *'orden gezochr bij de rechtspmaL lan
het Europese Hofvoor de rechren van de mens inzake afiikel 8 EVfu\Í, mer name de

uirspraali in de zaak Gaskin tegen het Verenigd Koninkrijk QIJ 199 1, 659) en de
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uiispraak van de Hoge Raad van 15 april 1991 (NJ 1991. 608) in de Valkenhorstzaak.

De strekliing van beiCe enesten is dat de arw-eging \.an de bij de verstreKiing van de

segevens betrokken, fundamentele belangen met zich meêbrengt dar aan een verzoeker

bepaalde gegevens uir een dossieí dat mede hemzelfbetreft dienen le worden verstrek.
eventueel zell! me! doorbrekilg van een geheimhoudingsplichl.
Inseval het verzoek een ondeÍoezichtstellingsdossier betreft, kan met betrekking tor die

onderdelen die vezoeker relevante informatie over de eigen kindenijd en onrwikkeling
verschaifen die nier of moeilijk op andere wijze te verkrijgen is, norden gezegd da! he!

om soortgelijke fundamenrele belangen gaat. Ve*trekking van die inibrrnalie is a1s

vooít oeiend uit het doel van de registratie te zien.

De uitoefening van de bevoegdheid om gegevens uit het dossier te verutrekken bÍengt
met zich mee dat een aÈveging va.'r belangen dient plaats te vinden als het gaai om
gegevens van anderen dan de geregistreerde, voor de kennisneming waarvan seen

toestemming is verleend. Daarbij gaat om beLa.l1gen die beide van i.rndamenrele aard

zijn: enerzijds het belang van de verzoeker bij de kennis die nodig is om de eigen

ont ikkeling en kindertijd te kennen en te begrijpen, andezijds vooral het belang van

betrokken derden bij besche.ming van hun persoonlijke levenssfeer. Deze afw".ging zal

er toe kunien leiden dat in hel ene gevai meer gegevens kunnen worden verskekt dan in
her andere. ivlet name als het gaat om medische eo/of ps_rchiatische rapportage over
derden dient grote terughoudendheid te rvorden betracht. Een uitzondering daarop

vormen die medische gegevens die voor de verzoeker zelfv:ur belang zijn. zoals
gegevens over erfelijke afuijkingen bij familieleden.

Koslen van lnzage

Blijkens uw briefneemt u aan da! voor'*-at betreft de voor inzage verschuldigde kosten

de Wet taneven in burge.Lijke zaken van toepassing zou zijn. Uit het in eerdere

correspondentie genoemde taiei 7 voor de aanvraag en 0,,10 per kopie. maak ik op

dar u daarbij doelt op het rech! genoemd in anikel 9, derde Lid, van het Besluiten
tarieven in strafzaken. lvaamaar rvordt venvezen in arlikel 1 van het Besluit tarieven in
burgerlijke zaken, gebaseerd op aÍtikel 11. derde lid van de Wet rarieven in burgerlijke
zaken. Echter, het in anikel 9, derde lid, van het BesLuiren tarieven in strafzaken
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mr. Ll. van de Pol

senóemde lrÍLet lvordl berêkend tenzij Lngevolge enig wetteiiJk voorschrih een latger

bedras moe( worden berekenri'.

\l'aar anikel ió \l'pr. en lier d3rrop gebaseerde Besiuit'.,rn jjuli 1989, Slb. 131, he!

TientJesbesluit. zo\rel le\ posterio.'als, !\'ra-r het gaar om inzage.'ler specialis trjn,is
rn het kader van een rerzoek om inzaee op de \,oet var alrikel 29 Wpr de bedoeide

uitzonderlng van toepassinq.

Daar rvÀar het geat om ken'lisneming van gegevens van anderen dan geregistreeÍde zou

we1 aansLuiting kuqnen woÍden gezochr bij het nnefJat in he! BesluLt tarie\-en in
srxiTaken \\ ordt gehanteerd.

\lier Openbaarheid var Bestuur

Tenslotte \ïil ik een kanttekening plaatsen bij de kwestie van de toepasselijkheid ven de

Wob. \'oor de beaqtloording ran de vtaag olde Wob van toepassing is. is bepalend !o!
lvie hea verzoek om intbmlarie is gencht. Is dit de reahtbark dan zai, zodls u opfierLt,
deze \ €t niet van toepassing zLjn. Er zou echier ook ran uitgegaar kunr)en worden d3l

he1 desbeireifenCe rerzcek is gerichr tor de griffie. een dienst die onder
veranru oorde lij khe id van lVlinister van Justitie werkzaam is. De griilier immers is, als

hooid ran de gri11le, belasr met de ifflchring van de adminisrratic en het beheer van het

archiei en rs daarbij verplicht de vooÍ\chdlften te volgen. welke hem doof de Mjnistcr
vao Justitie $orden gegeven (artlkel 6l RegLemenI l). Als virn dit laÀtste zou worden
uilgegian, zou het ena..voord op deze vraae anders kunnen luiden.

Gezi(-n het voorgaande ganr de Registratiekamer eÍ van uit dar op het verzoek van

meviou*'X 29 Wpr van toepassing is voor zover dil betrekking heeli op de inzage van

haar betrellèode gegevens.

Hoogàchtend,
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Aa.n Rechlbaík Zurphen. hoofq rdmtn.stratre famrles"a 
^rorr Dhí Koele .e ó t--1i

Betrefi openbaarherd .,.." ,.-,,-.
Uw kenme.k 20459 FARK 96-739 C\ (-..
Delenter, l9Juh 199712

Geachte heer Koele.

In aenvullmg op mjn fa\-brief vai eêrder deze dag wens rk uitdrukkeirjk nog het volgmde te
Ínelden
In de dooÍ u aangehadde HR-beschikkrng wordt onder andere het Pretto-arrest (Europeesche hof
A-71 1983) aangehaald Hetis durdelijk dat de opmerkingvm de HR"d[s eLke andere
beldnghebhende nzage en díschrlli van die besrhikkníl launen verbtjge, Gezlen moet worden
als een verta.llng van de volgende zinsnede uit het Pretto-a.rrest;

anlone couhJ consult or obtain d cap-r ofit an apLication to the cawt-regístrt,

Het hjkt ml hiennee evident dat met de term elke belanghebbende wordt bedoetd; een ieder die
daar belang in stelt "Anyone" betekent namellk "tedeteen"

Hoogachtend;

Joep Zánder
Schouten$ee 4l l:113 )CA Devmter
0j70-6? I iS4 làx na looraanliondiging
b@cr: 06-59835071 .rnail adeía,iefla ..l
zLe ook uL htt!ri^\r$ rorldoDline n1/{rncUjz/drlus hl,Íl



Aan Rêchtbrnk Zutphen: hoofd adntimstrahe famrlresec
to.; DhÍ Koele
Belreft openba!Íheid
Uu ]ienmerl. 20459 FARK 06-739

De\,enter, l9 Ju{i 1997

Gerchte heer Koele

Nasr aanlelding vê.1 ulv bnef dd l3-7-1997 merk rk het volgende o!.

tór

.--*..c-'

Het doet mr.J deugd dat u ntruddels. en ook zo snel na vorige bnei bereid bent uw \isie op open-
baarheid mder meilundKche argufienten tÈ adstrueren.

Amkel ,129 k lid 2 zd moeten wordeD bezrên h hêr llcht va.n de wetsgeschedenis (tk 55 dd l4
fêbí. 94) HreÍ stelt de heer Kosro met heÍhaalde zeeí grote nadrul tegenorer l'ragen van Wolffen-
sperger dat uÍspraken m het farrulierecht volshekt openbaar z!n ( "tk zeg heel helder ên dr.ridehjk
dx1 de urtspraal net loorgelezen hoeft te $o.den De openbe?rherd rmphceen we1 dat een leder dre
dat wenst een kopie van de ultspÍaak kan krijgen " Tk 55- -1153)

De door u 3angehÀlldejunspÍudentie Élr 68j5 is nirj volsrek bekênd In de diskussre met bqyoor-
beeld de arrondrssementsrechtbar* Arnhen heb ik dezejuíEprudenhe zelfoveÍlegd om aan te
tonên dat lxlspralen openbaa-r moeten z{n D1t heefr enn gêresulteeÍd dat bjj de rechtbar i funhem
deze uitspÍakenlru ook openbaar zrjn ( dwz voor een ledeÍ toeganlielrjk).
Ik cÍeer uii de uitspraak van de HR.

BliJkens de rechispÍaak van het Europesê Hofvoor de rechten varl de
mens (Sutter, 22 febr. 198,1, Sene A, nr. 74, par ll-34; PÍeÍo, 8 dec 1981, Sene A, nr
71, paÍ 26-:7; en A\en,8 dec. 1983. Serie A, nr 71. paÍ il-32) is

daxrtoê irruneís flet veÍelst dat de ultspÍa3l op een openbare teÍechtzittng wordt voorgele-
zen.doch svoidoendebrjv dar zrJ $ orer voege openbaal.s dar
zlj varafeen bepaalde. aan de verschenen pp tevoren bekend gemaakte dae ter gÍrffie in
geschreven vorm i€nweag ls en dat zowel de pp dh elhe dnderc
bela ghehbende ihzage en afrchrlfr r,an die beschi*king kunnen wrkríEen.

Nu zult u wellicht vurden dat 'elke a-ndeÍe belanghebbende " mag \vorden vervangen door een
belarghebbende confon'n het oieu*e faÍrilieprocesrechf' DÍ gaat ruet op omdat hel oreuwe
f.tiulleprocesÍecht pa9 Í1en laar later is rngevoerd eh bovend,en in de F{R-utspraál njet woÍdi
gesproken van "beLanghebbende" Ínaar ultdrukkel!k van elke belanghebbende"
Bor'endien moet eên en ander worden beoordeeld rnet de wetsgeschiederus zoals eerder in deze
briêfomsclue!€n ên dre gerormd rs na bedoelde HR-uitspra.di

Gênoemde HR-uitspraal heeft elgenhlk slechts beÍêkkrng op het feit dat er geen voorLezrng van de
uLtspraa-k hoeF plaats te vinden. ÉÍer heb rk dar ook niet op gedoêld n mrjn eerdere briel

//^
_ -.--r+oc rc hft À-<-.1r,-

Joep Zander
S.hiucn$eB -117413 );\ Dfl.nteÍ
0ii'lírtl t31 ra! nà \norut.nJ,eoC
t{uz { 06-5!83j071 êrna,l andcÍ/qÈeernail d
zie elk ul bftp //sM\ \roÍldonlne /{snel/jzlduias htrir

Cc D/,, g'A .,./ínn,t
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Z,rre'rde IÍagirrrdLu'qÍ

\.or hel olrriÊ. .rllcn ,! door u gez.rlden '.rr'e*r. !o.r zovre! óg nod:8, doó;
dt' ;cadrcsseerdcn zelf ..:ordeh hÈantsoord.

u.L wlenielijke $oer

i':' '''

Alqpmepnqe.relari.ralZinendeMaÊisuatrrur,_ /f
1t cc( \

?ri!.':rJ ci5tr!e ?cii? ::aJ :r iPn ts;aq

3Ai) l) lil [rmel('

\it! !.rirlzi,r8 traa, iJriii bí.f \ an I t i(Euitus 199;, leníreÍl i64.97 u b.i.hr 
'lu nru.n-. de pírJlden.cn tan .le r.chrbdnl:en dat au) u$ vcrzaék..s on i'záge

er1 af'ehritter. &alj ioI iru be ook slccds i! gebeuri. uj1r.a!.rd zil$lrden
voidaan indrcn dezr o'..!rcDkolnen nret d€ bÈltaindÈ wcft€liike reSclin8.n op dir
f,un!. un ve.roeken on totiL.nulrn3 1<)t h01!erichren otdo.n kÉchlc. r?n
oode(zoêk ,,lrllcr ..hirí op \aorhenC nicr lror,ien inEe$iUigd. Mcchr u !u
,í,r.j.el zjjD Jat Lr 1wra,wr8itrd. r,rJene rjn roor Jn6clijkÊ onde.:ccken C:x
dnrr! u Tjch te wenden rol heL $Ieterschappetijk OnCerzoek ên Do.:Jmentarie
(-.itLum {'WOLX-) vd t)ei \lin:sterie vd JrsLroe.

',',)or de urzel van gritiit,s, $/aa.ove. u h uivbdoen opm.rl.ilacn raa}l is de
Íc.hterljjkc iracht nrci leroleocÍdclik. lljcjaoor djeit u;ich tor de d;ÉcteLrcn
8.rcch'€lijkÈ otrdersreurtiDg ol hÈt !Íraisre.:e !-d íusdtie le \ïc.dÊ^

-21.{-r: Linckens



ARRONDiSSET,ITNTSRECHTBANK TE ARNHENI
trÍr. D.J. van Dijk, p.esident

Poslbus 9010 680i1 E\'l Arnhcm
WalburgstraáI 2 4, AÍrhem
Kamèr H.4.91
Tcl: 02ó"3592000 [rst. ]6011

Fax: 026 i591899Aan dhr. J. Zander
Schoutenweg 4l
7.113 XA DEVENTER

Dalum : 18 seplember 1997

Up kcnlrerk : '
Onde.wer! . '

Geachte heer Zander,

In .ijjn brief 1an 3 september jl sclueef ili aan dc he.i IIop' dat het on'lèízock Íal1

grote aantallen beschikkingen uit de familiesector betreffende de gezagsvoorzieniDg

-_mede gelet op het vele werk dat daaraan voor medewerkers van de rechtbaÍk is ver-

bonden alleen zal worden toegestaan, waflleer het wetenschappelijk karakter daarvan

is gcgarandeerd, zulks ter beoordeling van hel W.O D C. U vroeg mln secretaresse

relctbnisch naaf c1e motivering voor dit standpunt, omdat u meent dat inzagc in he

sch.lkirlen nr(l ec\\ei!crd k/n wordcn

Ik ver$,ijs u naar artikel'1291 Werboek van Burgerliike Rechlsvordering. waarin sleat

dat iederc behnghebbende recht op inzage en afscbJitl heefi van onder meer

beschikkingen. Nu het hier gaal om beschikkiogen uit de familiesectol moet gelct

op het priÉct-karakler van deze beschikliingen. zeer terughoudend op chl soori ver-

zàeken rvorden gereageerd. Alleen wanneer u zorgtllldig onderbouwd kunt eangevel'

dat u cr persooirlijli belang bij heefi om eer aflchrift te kijgen van een bepatrlde

beschikking. kan daaÍ eventueel sprake van zijn Daarbij moelen de belangen va' de

partijen woÍden meegewogen

war.neer gevraagd wordt om een aÍichrift van grote aantallen beschikkingen- (al dan

niet geanJnymisierrl), dan is er geen sprake meer van een vezoek als bedoeld in

voonDeld aÍikel, maar van een ondezoek. zoals hiervoor bedoeld'

lk ga er r u hierneer voldoende bent geinfbrmee.d
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NÍr. D.J. van Dijk, president r .,' " /
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WltbuÍSst.a!! 2 ,1. ,rrncn
Krmdr lI .1 9l
Te| 016 -1-<92000 ftsr :60:l

A:rn dhr. J. ZandeÍ rar: otó,:j9:699
Schoutenweg 41

7413 XA DEVENTER

Dalum : 20 oktober 1997

Urv kenmerk : --
Ondenverp | --

Geachte heer Zander,

Ií i-nlL|oird op ur\ 5.bij:-'r'.irn !: cklcberjl. liir il Ll hel',,clgeDde beri.hter.

Het is juist. dat in eerste instantje met uw verzoe\ was ingesteÍlrd. Het is ook juist,
dar in de presidentenvergadering dir onderlve1p arn de orde is geweest, mede ondat
u eer soorrgelijk \.erzoek aan andef"'rechtbanken had gerichi. Daar is besloten in de
u reeds eerder mcegcdêelde zin.

Uileraard ben ik niet op tbmlele lvLlze gebonden:Lan beslissingen r3n de pr.iiidenten-
vergaderinq, maar wij proberen wel zoveel mogelijk één lijn te trekken. Dus heb ik,
in o\e e-s met het dageltks bestuur \'an dezÈ r'echlbank. alsnog beslolen de loesrem
ming aan Llw lerzoek te onthouden.

De fedenefl voor cn de juridische onderbouwing van mr.jn besLjssing heb ik u al eer
der nreegedeeld. Ik zie niet in waarom dat niet zou moq!'r.

Hoosachteird. ---\

'í' )tt
Drk"DiíÍ" i'
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Narr aanleiding van uw fa\ d.d. 21 juni 1999 deel ik u het volgeDde Ínede.

De kwestie vm de beschikbarheid van uirspraken/publicatie v3n jurisprud€trlie is op dit

momen! jn NedeÍlaDd een punt van àrnioudênde discussle. Zo nam È onlangs kennis van eeu

beslissing op een v€rzoek vrn de Srichting Wetenschappelijk Oderzoek Rechrerlijke NÍacht

inzale de atèifte var beslissingetr rin het Hof van Discipline voor de Orde van Advociten in

Nederland. In deze beslissing wordt onder meer gezegd dat bi klach.en tegeo advoca€n hun

peÍsoonlijke levensslèer indÈÍdaad in het geding is omdat klachten betrekking k_unneD hebbet

op gedragingen van de advocaal builen de €igedijke uiroefening van zijn taak. In dar geval,

aldus het Haagse Hof in baar beslissing d.d. l0 juDi 1999, koni de advocairi eÈn beroep roe op

de bescherming van àrtikel 8 EVRM hergeeD -aldus het Hof- ook volgr uii de door de Staar

aaígehaald! jurisprudenrie vrn het Europese Hof voor de bescherming vm d€ íechten v3n de

Dezèr dagen nam ik kennis van een notitie van de Hoge Raad, althans zrjn vootzilteÍ, over

jurisprudenrie in databa.nken en op websires. Aan d€ze noiitie ondeen ik in het koÍ hel

volgende. Kem var de huidigê regeling (de Wer P€rsoonsre8jsrraties) word! gevormd door een

advies van de regisrràtiekamer và1 l2 maan 1997, gedeeltelijk gepubliceerd in NJB 1997

lagira 609. Crondregel yan d;e regeling is dar alle pèrsoonsgegerens diè nier rele\art zijn

voof de beoordeling van de Íechtsvraag c.q- de interpretrtie v2n de rechtsreg€ls moeter word€n

ve!í'Uderd, althans onherketrbasr g€mr"akr. Ui(gangspunt van diè Íegeling is aldus bescherÍB$g

van het door anikel 8 EVRtvl gegajaldeerde rechr op respecr voor her privéleven.



In de bereffende notirie wordr vooÍs de k]Í,esric vao dc opeobaarmaking van unspraken als

bedoeLd in rn (el 6 EVRM en aftiket 121 Cíotrdwct á4n dc orde gesteld. In het stuk word!

gereiereerd aan uitsprrlen vad de Hoge Raad waÀomtrcnr h€! EuÍopese Hof heeí1 geoordeeld

da! ain he! beginsel van openbaarheid is voldaan omdar uitspÍ3ten voor een ieder ler inzage

zijo bij de griffie en een ieder daarvaD ook afschrift kan kijgen. waarbij er kenneliik vanuit

gegarn is da! he! ging om ui$pralen zoals deze arn panijen waÍen verzonden. Aangegeven

wordt dat hierbij het ongek€erde uirgangspun! getdr vrn de l]lans in Nederland geldende

regeling (de Wet PersoonsreSis!Íarles) aanbevolen wordt om als uitgangspunt re kiezen dat

openbaarheid regel en niel-openbaarheid wegens een hoge male vall privacy gevo€ligheid

uitzondeÍing is. VeÍvolgens wordt aanbevoten da! de Wet Beschenning Persoonsgegev€ns een

speciale regeliDg zal kennen voor he! opnemen van rechteÍlijke ui$prrken in bijvoorbeeld

JuÍisprudeniie databarlen en website dje gebareerd zijn op het taahtgenoemde uirg&lgspunr.

Uit her vorensta"nd€ leid ik af dal het standpunt word! gehuldigd da! wijziging van wcrgeving
'rodiq i\ om eetr eD andeÍ-e berei\en.

Voor wat b€treft de door u aargesneden kwesrie is de situalie sinds jarr en dag zo dat

overeenlomstig de judsprudenlie van de Hoge R3ad voDrissen niet in he! openbaar uirgespro-

ken behoev€n te $'order wameer de desbelreffende uilspraak vooÍ panijen en bijvooÍbeetd d€

pers b€schitbaaÍ zijn en voor iruaee zijn.

De gebruikelijke gang van zaken, bijvoorbeeld bij kone geding zaten, is dan ook dat wanneer

de peÍs aatrwezjg is gewees! bij een zirling, zij legelijk met de advocaten coniact kunnen

opnemen mel de sec.etaresse van de president oln de uitslag van he! koÍ gedjng te vememcn

en zonodig ook van de motiveringen die tot de beslissing hebben geleid.

Verder word! in civiel€ zaten dmmer mondelinge voorlezirg van her vonnis gedaarl en wordt

gehandeld op een wijze die vergelijkbaár is mei het vorenstaarlde. ln strafzaken, dat zal u

bekend zijn. is dat geheel anders. Daar word! het vonnis in he! op€nbaar uitgesproken. In

bijvoo$eeld famili€zaken is krachtens wetlelijk voorschnft en kJachl€ns an. 8 EVRM

uitspraak in het openbaar eerdeÍ uitzondering dan regel-

Gel€t hierop meen ik dar de werkwijze bij rnijn rechtbanï voldoet aan de eisen die door !ve! el]

verdrag woÍden gesreld. Ván een beleidswijziging, zoals door u vemoedt, is geer spÍak€.

Gaame veÍrouw ik u met deze mededelingen van diens! te zijn geweest.

Me! vriendelijke gÍoet,

hoogachlend,

//t '
E.A. Maan
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Ceachte he'J r HL)p,

t.i\À brref \'an I rnaart L99i hel.j ik L1a ontvaÍlgst besproken met de voorzitteÍ
van i1c iitmrlieklÍner. Llieronder zsl ik lrw klachten en veízo3keí af?otdcÍlijli
van comtnentaar voorzien.

Klachr 1.

Zoals ik U reedr in mijn bÍief van 12,lecembef 1996 heb faien wecen kao en

t]]rg heÍ h0i nier lcr,rgkom€n op cen e:rder Senamcn beslissing He( hof kan

dau ook niel nr.r u in discujsie gaan oler de rnloud vaÍ1 de bcschrkkinS.

L sprÈekr \erdef uver paílidtge en een voonngenomen houding van de

grifíies lamilieli,ken. D. heslissingen lan dc familiekamef \\orden voor elk
indllidueel -gc\,irl {gl1otuen en zln tooit slrnd3arC

Klacht 3

llct lerheugt ÍÍrL: dii( rk daze klauh! tot uw Ílenocgen heb L_umen oplossen.

Klichr 3:
Dc dooÍ u gcwrr3k!ê Fassage in hÈ! pfoces'\'eabaal in de zaak me! rekestnu[i
Írer 154.,9ó heh ik lliet aa[Setroffen.

Klacht 4
Ilcr i:j rn.te be.'.lsre periLrde ejr'\ele lienlàllen malen toorgekomen dÀ! de

faahtbartl:cn cÉ r anjuistc bc) cei-'itermlj n hebbcn vermeld. waardooÍ de

barccpschriiler re laa{ ,!c.den irgÉdiend Tn €en gÍool aant3l levallen is na

!clcilnrs.h o\Ëflc-c dc ?.ritk dcor de PÍocursuÍ, de jLrÍispmdenlie op dii gebled

kídrtcndc. (cruLr!en.\mcn lineinde zich het grtfíierecht in deze bij voorbaat

kinslo:s zlL<l rc besperen. ln allÈ gè\allen, {aarbii de zaak toch werd



dooÍgezeÍ, ii de 7.iak geèindigd n1cr een b€schikking watrin ve.zoeker niet_
Jntvdltk(.nl \.\e'.: iclkldllU Il \ul\\iJ, ! nadr een 3rre:t van de Hope Read\rn I clrobcr lv,o Nj o- ol \,raÍrn.lc Hoge Rrad hcr cassaricbeicrsn
Iegun ecn derdclr.i,c beslr,<ing \Jn Cir hof lcrucÍTl.

Verzoek 5

AlvoreÍrs in tc lrlnn c\p u\ \ erzoek oln in2age in Àffesien en beschikkinsea
ovsÍ g€zlusv(rofi,rcningen co omgangsrcgelingen. wijs ik u er nogmaals-oo
dat ik geen enkelc aanleiding zie de g r r fíiernede we rkers te wijzen op cen
onjurstc ltr)ud;nLr igrl opzichre van vadcrs die voor hun rtchten opkomen. Er is

zoais gezegd - :ccn spa.tk.' van eeii panldige er vooringenomen houding.

Voof u\r' \'.rzoel onr inzlge in trÍesien en beschlkkingen met belrÍekking tct
omgangsrege|nlen heb ik - sczien u\l siruatie - begrip. Toch kan ik op uw
veÍz(Ék njct ingilitn. U kLtn! immcag nict \ror(icn aaagemerk als belangheb,
bendÈ in de zin \ ao anilel 419-l van het Werboek van Burgcrlijke Rech.tsvor-
defing (Rv) Dir ialgcmene) artik€l regelr het iru.agerecllr en afgifie van
sluiken. In zake]r t]etrefíende rninderyariger gelCt ariikel 811 Rv. In deze
rcgelrnE !tann Ce{enen vcmteld diÈ als belanghebbenden in dergelijke zaken
oiogen wr)rdcn l.cschouwd Dgze bepalingen zijn op u niet van toepassing_
Voorls i\ in dez( nog aÍrikcl 8 EVRM van belang. dar bepaálr dat de per-
soonlijl.ic leicllssièeÍ van dc beLroklenen moet worden geèerbiedigd. Het
rncesi z\r'a!.we!cnd is echtef dat het in alie omgangszaken gaat om conflicten
dre zLah !olledig hinnen d. pcÍsoonlijke ievenssfecÍ van de bctrokkencn
aÈpcien. I-lcr hlrl àchr her daarom onjuisr derilèn inzage le geven ir: die
beschlkkiogeI I)e Wet Openf,arrheiJ van Bestuur voorzier daa.in (zie aÍjkei
l0 lid I onder c en g) Een en rnder lcidt eÍ aoe dar ik gcen medeFerking
mag lcrie cn rr hst door u voorgeromen oodeÍzcrek

Hc( splll nlrJ Jnr ik u niet ald€Ís krn berichlen.

Hoogachtend.

-,L

ÁJ,,

J.À.M. Waecnc:


