
Utrechtse rechtbank gaat sneller verdelen

Privacyuitspraken voor rechtspraktijk

Anna Italianer

Onder toeziend oog van de 
gouden engelen op het 

plafond van de Haagse Pul-
chri Studio ligt de vuistdikke 
uitsprakenbundel Wet bescher-
ming persoonsgegevens klaar op 
het podium. Volgens deken 
Willem Bekkers, die op 20 
april het eerste exemplaar in 
ontvangst nam, kan de advo-
caat zijn voordeel doen met 
deze verzameling uitspraken 
van verschillende rechterlijke 
colleges en van het College 
bescherming persoonsgege-

vens (CBP). Volgens de Orde 
zoekt de wetgever met de 
antiterrorismewetgeving de 
grenzen van grondrechten op, 
ook dat van de bescherming 
van persoonsgegevens. Dat 
hij het eerste exemplaar in 
ontvangst mag nemen ziet de 
deken als een hart onder de 
riem van alle advocaten. In de 
rechtsstaat is het in de prak-
tijk de advocaat die zich sterk 
maakt voor de bescherming 
van de persoonsgegevens van 
de cliënt.
 De timing van het verschij-
nen van de uitsprakenbundel 
is perfect, meende Jacob 
Kohnstamm, voorzitter van 

het CBP. De bundel maakt 
volgens hem korte metten 
met het gemopper dat de 
Wbp veel open normen zou 
bevatten en weinig houvast 
bood aan de rechtspraktijk.
 Kohnstamm wees op de 
uitspraak waarin het Amster-
damse Hof het beroep van 
een taxichauffeur op de Wbp 
verwierp die stelde dat de 
verplichting van het hebben 
van een geldige chauffeurspas 
met foto in strijd was met 
art. 2 Wbp. Te vaak, zo stelt 
Kohnstamm, wordt de Wbp 
ook gebruikt als schaamlap 
voor onprofessioneel hande-
len. Het deed hem deugd dat 

het Hof Amsterdam hiermee 
korte metten maakte.
 Feer Verkade, redactielid 
en A-G bij de Hoge Raad, 
merkte op dat het in Neder-
land niet gebruikelijk is om 
periodieke uitgaven van eigen 
uitspraken te verzorgen. Maar 
op het gebied van de priva-
cywetgeving doet de markt 
echter niet genoeg, reden 
waarom het CBP de uitgave 
van de bundel heeft gespon-
sord, aldus Verkade. Hij wijst 
erop dat de onafhankelijke 
redactie alle vrijheid is gela-
ten bij de samenstelling.
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Om de duur van procedures 
te bekorten over huwelijks- 
of partnerschapsvermogen 
na echtscheiding en ontbin-
ding van een geregistreerd 
partnerschap, hanteert de 
Rechtbank Utrecht sinds 1 
mei 2009 het ‘procesarrange-

ment Effectief verdelen’. 
Het arrangement kent vaste 
termijnen en voorziet in de 
mogelijkheid aan de rechter 
een zittingsinstructie en een 
beslissingsinstructie te geven. 
Het verlangt van de proces-
partijen dat zij de rechter in 

een zo vroeg mogelijk stadi-
um voorzien van volledige en 
betrouwbare informatie over 
het te verdelen of te verreke-
nen vermogen. Daarbij dient 
gebruikgemaakt te worden 
van een vragenformulier, een 
voor gemeenschap van goe-

deren en een voor huwelijkse 
voorwaarden. 
Meer informatie: www.recht-
bankutrecht.nl; vragen: mevr. 
S. Norbart-Jacobs (team fami-
lie, 030-223 32 40) of mevrouw 
C.M.E. Leive (team handel, 
030-223 32 01).
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