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1. Inleiding

De publicatie van vonnissen, arresten en beschikkingen
op Rechtspraak.nl is van groot belang voor de rechtsont-
wikkeling. Bovendien wordt door publicatie daarvan
invulling gegeven aan het vereiste van openbaarheid van
de rechtspraak in het strafrecht. Maar de online publica-
tie van strafrechtelijke beslissingen kent ook een keerzij-
de. Hoewel strafrechtelijke uitspraken geanonimiseerd
worden gepubliceerd, is er in de praktijk geen zekerheid
dat die publicatie niet leidt tot identificatie van de
betrokkenen.

Verdachten, maar zeker ook andere rechtszoekenden in
het strafrecht zoals de klager tegen een beslag of getui-
gen, hechten aan hun privacy. Als zij met naam en toe-
naam worden genoemd in de krant, kan dat verstrekken-
de gevolgen hebben. Uiteraard hebben zij er veel belang
bij dat te voorkomen. Totdat een beslissing definitief is,
dient de onschuldpresumptie natuurlijk gerespecteerd te
worden. Publicaties in de krant worden door het publiek
echter veelal anders opgevat.

Advocaten kunnen de verdachte en andere rechtszoe-
kenden helaas niet garanderen dat hun naam niet
bekend wordt voor het publiek. Soms wordt hun naam
bekend omdat een journalist bij een openbare zitting
aanwezig is. Soms wordt hun naam bekend doordat
identificerende gegevens in een gepubliceerde rechterlij-
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ke uitspraak staan.1 Zeker in het geval van een besloten
zitting (dus zonder publiek), willen partijen erop
kunnen vertrouwen dat zij niet worden geïdentificeerd
via publicatie van de rechterlijke uitspraak. Dat vertrou-
wen is er in de huidige praktijk niet.

Wij constateren dat het voorgaande in onze praktijk
ertoe leidt dat (rechts)personen zich terughoudend
opstellen bij de beslissing zich al dan niet tot de rechter
te wenden. Ook als die (rechts)persoon ervan overtuigd
is in zijn recht te staan. Het belang van openbaarheid en
de rechtsontwikkeling schiet dan haar doel voorbij.2 Het
is daarom voor rechtszoekenden van belang erop te
kunnen vertrouwen dat rechterlijke beslissingen op een
zorgvuldige manier worden geanonimiseerd.

In deze bijdrage gaan wij in op de vraag hoe de Recht-
spraak omgaat met de hiervoor beschreven kwestie. Wij
gaan daarbij in op het belang van privacy voor proces-
deelnemers in het strafrecht en effecten van de schen-
dingen daarvan (paragraaf 2). Daarna bespreken wij de
wijze waarop de privacy van betrokken procesdeelne-
mers op dit moment wordt beschermd bij het opmaken
van strafrechtelijke beslissingen en de publicatie daarvan
(paragraaf 3). Wij gaan daarbij in op de relevante priva-
cybepalingen uit onder andere de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG).3 Vervolgens bespre-

1. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 22 februari 2018,
ECLI:NL:RBROT:2018:1337; Rechtbank Amsterdam 10 december 2018,
ECLI:NL:RBAMS:2018:8764; Rechtbank Noord-Nederland 10 november
2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4950.

2. Bijvoorbeeld: L. Mommers, G. Zwenne en B. Schermer, ‘Het best
bewaarde geheim van de raadkamer. Over de ontoegankelijkheid van
de rechtspraak’, NJB 2010/1692; J.A.R. van Eijsden, ‘Anonimisering van
fiscale uitspraken’, WFR 2010/1278.

3. Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
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ken wij de maatregelen die de Rechtspraak neemt om de
anonimisering van procesdeelnemers te waarborgen
(paragraaf 4). We sluiten deze bijdrage af met aanbe-
velingen (paragraaf 5).

2. Het belang van privacy

Het is evident dat procesdeelnemers in het strafrecht
gesteld zijn op hun privacy. Het belang reikt soms ver-
der dan alleen het voorkomen van negatieve publiciteit.
Ter illustratie benoemen we hieronder drie (niet-uitput-
tende) redenen waarom procesdeelnemers in het
strafrecht buitengewoon belang kunnen hechten aan
hun privacy:

1. Wij signaleren in de (fraude)praktijk dat de moge-
lijkheid dat de naam van betrokkenen bekend wordt
in het publieke domein via de media, een belemme-
ring kan vormen om het recht via een procedure te
gaan halen. Dat geldt met name voor verdachte
rechtspersonen en natuurlijke personen in de perio-
de waarin een strafrechtelijk onderzoek loopt, maar
waarin nog geen sprake is van een dagvaarding of
een openbare procedure. Zij besluiten niet zomaar
om te procederen tegen – bijvoorbeeld – een gelegd
beslag (artikel 552a Sv). Een dergelijke procedure is
namelijk openbaar, terwijl partijen – met name in de
grote en langlopende onderzoeken – er groot belang
bij hebben te voorkomen dat hun naam in de media
in verband wordt gebracht met een strafrechtelijk
onderzoek.

2. Dat belang is niet alleen van marketingtechnische
aard. In de huidige tijd liggen notarissen en accoun-
tants, maar ook financiële instellingen onder het
vergrootglas van de opsporingsdiensten. Daardoor
kijken deze professionals met argusogen naar hun
eigen klantenportefeuille. Dat geldt zeker voor ban-
ken. Zodra er ook maar enige zweem van mogelijke
wetsovertreding rondom een klant hangt, zijn ban-
ken deze klant liever kwijt dan rijk. Bedrijven
worden met vragen van de bank en de opzegging
van de klantrelatie geconfronteerd als zij zelf ver-
dachte worden van fraude, maar het komt ook voor
als het bedrijf zelf niet de verdachte is maar bijvoor-
beeld de bestuurder. De onschuldpresumptie van
klanten lijkt banken vreemd te zijn. De eigen repu-
tatie speelt een veel grotere rol dan het belang van
klanten. Banken willen enige betrokkenheid bij een
potentieel schandaal voorkomen en lijken
vervolgens vanuit het perspectief van hun eigen
imago het motto ‘better safe than sorry’ toe te pas-

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(AVG), PbEU L 119/1.

4. Zie ‘Rabobank neemt geen clubs uit betaald voetbal meer aan als klant’,
20 augustus 2019. Te raadplegen via https://nos.nl/artikel/2298218-
rabobank-neemt-geen-clubs-uit-betaald-voetbal-meer-aan-als-
klant.html.

sen.4 Onze ervaring is dat het standpunt of ‘verhaal
van de klant’ daar slechts een kleine rol in speelt.

Voor procespartijen betekent dit dat zij mogelijk worden
geconfronteerd met een bank die de klantrelatie opzegt
of heeft opgezegd al voordat sprake is van een onherroe-
pelijke veroordeling. Of misschien nog wel erger: al
voordat de zaak in een integrale vrijspraak is geëindigd.5
Daarmee raken de banken bedrijven in de kern van hun
bestaan. Overigens geldt dit ook voor (potentiële) inves-
teerders en aandeelhouders. Ook voor deze partijen
geldt dat zij veelal terugtrekkende bewegingen maken in
geval een bedrijf betrokken (b)lijkt te zijn bij een straf-
rechtelijk onderzoek.

3. Ook andere partijen – zonder verdachte-status – die
zich in het strafrechtdomein gedwongen zien te pro-
cederen, moeten potentiële publiciteit via een publi-
catie op Rechtspraak.nl incalculeren. Wij wijzen
bijvoorbeeld op een partij die te maken krijgt met
strafrechtelijk (derden)beslag, of een partij – al dan
niet een geheimhouder – die een vordering ontvangt
om stukken uit te leveren op grond van artikel
126nd Sv en verder. Zij worden vaak tegen wil en
dank in een strafproces betrokken. In geval van een
artikel 126nd Sv-vordering geldt dat degene van wie
gegevens worden gevorderd wettelijk verplicht is
aan de vordering te voldoen. Het niet voldoen aan
die vordering is immers een strafbaar feit (artikel
184, eerste lid, Sr). Maar als de vordering meer het
karakter van een fishing expedition heeft, kan de uit-
levering op gespannen voet komen te staan met de
contractuele geheimhoudingsverplichting aan de
eigen klant. Degene aan wie de vordering is gericht,
kan daarover klagen bij de raadkamer op grond van
artikel 552a Sv. Deze openbare procedure leidt tot
een risico op exposure voor de klagende partij.
Aldus ziet de partij aan wie een vordering is gericht
zich voor een moeilijke keuze gesteld. Wel procede-
ren met het risico op ongewilde publiciteit? Niet
procederen, niet voldoen aan de vordering en
strafrechtelijke vervolging riskeren? Of niet proce-
deren en voldoen aan de vordering met het risico op
een claim van een klant waarmee een geheimhou-
dingsafspraak was gemaakt?

Gelet op het hiervoor toegelichte privacybelang voor
procesdeelnemers in het strafrecht, zouden alle proces-
partijen er juist op moeten kunnen vertrouwen dat zij
écht anoniem blijven in gepubliceerde uitspraken. Zo
worden de daadwerkelijke proceskansen van alle partijen
gewaarborgd.

5. Het aantal fraudezaken waarin het Openbaar Ministerie het niet bij het
juiste eind bleek te hebben, is het afgelopen jaar weer aanzienlijk toege-
nomen. Zo zijn de verdachten in de zaken Rechtbank Amsterdam 4 april
2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2457, Rechtbank Amsterdam 5 april 2019,
ECLI:NL:RBAMS:2019:2496 en Rechtbank Amsterdam 4 juni 2019,
ECLI:NL:RBAMS:2019:3997 uiteindelijk vrijgesproken. Die vrijspraken
hebben wel jarenlang op zich laten wachten met alle mogelijke gevol-
gen van dien in die tussenliggende periode.
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3. Privacy in strafrechtelijke
beslissingen?

3.1. De verwerking van persoonsgegevens
Het recht op privacy wordt op verschillende wijzen
gewaarborgd. In nationale verhoudingen bepaalt artikel
10 lid 1 van de Grondwet (GW) dat iedereen recht heeft
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer,
behoudens in de wet bepaalde beperkingen.6 Het Euro-
pese equivalent van het recht op privacy is neergelegd in
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM). Op grond van jurisprudentie van het
EHRM kunnen ook rechtspersonen aanspraak maken op
dit recht.7 Daarnaast geldt zowel op grond van het
nationale als op grond van het Europese recht, dat het
recht op privacy kan worden beperkt. Daarbij wordt een
belangenafweging gemaakt tussen het recht op privacy
van de betrokkene en het belang van openbaarmaking.8

De recente (Europese) ontwikkeling van het recht op
bescherming van persoonsgegevens heeft het privacy-
recht een nieuwe impuls gegeven.9 De definitie van
‘verwerking van persoonsgegevens’ speelt daarin steeds
een centrale rol. Met verwerking wordt bedoeld

‘een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrek-
king tot persoonsgegevens of een geheel daarvan, al dan
niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of
op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of com-
bineren, afschermen, wissen of vernietigen van gege-
vens.’10

6. Met ‘persoonlijke levenssfeer’ wordt bedoeld een (ruimtelijk) gebied
waarbinnen elk individu vrij is en geen inmenging van anderen behoeft
te dulden. Daaronder vallen niet alleen bepaalde vormen van communi-
catie, zoals telefoongesprekken, briefwisselingen en buiten een woning
gevoerde vertrouwelijke gesprekken maar ook sommige gewoonten,
gedragingen, contacten, abonnementen, lidmaatschappen en bepaalde
aspecten van het gezinsleven, zie Kamerstukken II, jrg. 1975-1976,
13 872, nr. 3, p. 39, 40 en 41.

7. Dat geldt in ieder geval voor het recht op eerbiediging van correspon-
dentie, EHRM 16 oktober 2007, ECLI:NL:XX:2007:BC2405 (Wieser en
Bicos Beteiligungen GmbH v. Oostenrijk), § 45.

8. Beperking geschiedt conform de in artikel 8 lid 2 EVRM opgenomen
beperkingscriteria: geen inmenging van enig openbaar gezag is toege-
staan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voor-
zien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang
van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch
welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

9. Het recht op bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in
artikel 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
(EU-Handvest), PbEU 2012, C 326. In nationale verhoudingen vervulde
de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van
persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), Stb. 2000,
302 een sleutelrol. Met ingang van 25 mei 2018 is deze wet vervangen
door de eerder aangehaalde AVG. Deze richtlijn is verbindend in al haar
onderdelen en rechtstreeks van toepassing. De Nederlandse wetgever
heeft de AVG uitwerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (UAVG), Stb. 2018, 144.

10. Artikel 4 lid 2 AVG.

Gelet op deze definitie kan zowel het opmaken van
strafrechtelijke beslissingen conform het Wetboek
van Strafvordering als de publicatie daarvan op
Rechtspraak.nl als ‘verwerken’ worden aangemerkt. Het
opmaken van strafrechtelijke beslissingen geschiedt
onder verantwoordelijkheid van het gerechtsbestuur.11

Publicatie gebeurt vervolgens onder leiding van het
gerecht.12 Maar welke privacyregels zijn van toepassing
op het opmaken van een strafrechtelijke uitspraak ener-
zijds en de openbaarmaking daarvan door publicatie
anderzijds?

3.2. Het opmaken van strafrechtelijke
beslissingen

Op basis van artikel 357, lid 1, Wetboek van Straf-
vordering (Sv) bevatten vonnissen en arresten een veel-
heid aan identificerende gegevens: naam en voornamen,
leeftijd, geboorteplaats, beroep en woon- of verblijf-
plaats van de verdachte. Verder geeft het vonnis of
arrest antwoord op de vragen uit de artikelen 349 en 350
Sv. Het geeft onder meer antwoord op de vraag of de
verdachte schuldig is en of het ten laste gelegde feit
bewezen kan worden verklaard. Voor zover informatie
in een rechterlijke uitspraak direct of indirect leidt tot
de identificatie van een natuurlijke persoon, is sprake
van (een) persoonsgegeven(s).13 Daarnaast kan de
strafrechtelijke beslissing gegevens over rechtspersonen
bevatten. Hoewel dergelijke gegevens kunnen leiden tot
identificatie van rechtspersonen, kwalificeren deze gege-
vens niet als persoonsgegevens.

Voor zover persoonsgegevens zijn verkregen in het
kader van het behandelen en beslissen van een Neder-
landse strafzaak en worden verwerkt in een strafrechte-
lijke beslissing, is sprake van gerechtelijke strafgege-
vens.14 Daarop zijn in beginsel de Wet justitiële en straf-
vorderlijke gegevens (hierna: Wjsg)15 en bijbehorend
besluit16 van toepassing. Deze nationale wetgeving bevat
uitwerkingen van Europese regelgeving.17

11. Artikel 3 Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerech-
ten en het parket van de Hoge Raad, te vinden via https://
www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-
der-Nederlanden/Reglementen/Documents/Regeling%20toezicht
%20verwerking%20persoonsgegevens%20rechtspraak.pdf.

12. Zie het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl, te
vinden via https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectie
criteria.aspx.

13. Artikel 1 sub i Wjsg.
14. Artikel 1 sub e Wjsg. Let op, uit de wetsgeschiedenis volgt dat

persoonsgegevens die in het kader van bestuursrechtelijke zaken
worden verwerkt door gerechtelijke instanties geen gerechtelijke straf-
gegevens zijn, Kamerstukken II, jrg. 2017-2018, 34889 nr. 3. De vraag
rijst daarom of de Wjsg ook van toepassing kan zijn in het (fiscale)
bestuurlijke boeteprocedures.

15. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Stb. 2002, 552.
16. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, Stb. 2004, 130.
17. Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opspo-
ring en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, PbEU 2016,
L119.
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In beginsel is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd
toe te zien op de verwerking van gerechtelijke strafgege-
vens en de naleving van in de Wjsg opgenomen voor-
schriften.18 Echter, alles dat valt onder de ‘taakuitvoe-
ring van de onafhankelijke rechter’ is uitdrukkelijk uit-
gezonderd van het toezicht van de Autoriteit Persoons-
gegevens.19 Het opmaken (het gaat dus niet om publica-
tie) van strafrechtelijke beslissingen valt dus niet onder
het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het
zijn de gerechten zelf die erop moeten toezien of deze
regels conform de voorschriften in de Wjsg worden toe-
gepast.20 Uit de Regeling toezicht verwerking persoons-
gegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad
(hierna: Regeling verwerking persoonsgegevens gerech-
ten) volgt dat het toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens door gerechten wordt toevertrouwd
aan aangewezen functionarissen voor gegevensbescher-
ming (hierna: FG’s) en de procureur-generaal bij de
Hoge Raad.21 De FG’s zijn verantwoordelijk voor onder
meer het toezicht op naleving van de relevante nationale
en Europese privacyregels en de bewustmaking en
opleiding van het bij de verwerking betrokken perso-
neel.22

Dit is de theorie. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe
deze partijen deze opdracht in de praktijk brengen en of
zij waarborgen dat de privacyregels worden nageleefd.

3.3. De publicatie van strafrechtelijke
beslissingen

Nadat een strafrechtelijke beslissing is opgemaakt,
wordt deze conform het Besluit selectiecriteria uit-
sprakendatabank Rechtspraak.nl online gepubliceerd.23

Indien een online gepubliceerde strafrechtelijke beslis-
sing informatie bevat over een geïdentificeerde of iden-
tificeerbare natuurlijke persoon, dan gaat het om
persoonsgegevens.24 Een persoon is identificeerbaar
indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd
aan de hand van een identificator, zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens of een of meer ele-
menten die kenmerkend zijn voor de identiteit van die
natuurlijke persoon.25 Het begrip ‘persoonsgegeven’ is
daardoor ruim. Niet alleen voor de hand liggende gege-
vens vallen eronder, ook bepaalde feiten en omstandig-

18. Artikel 51h WSJG.
19. Artikel 51h lid 7 WSJG. Zie ook punt 80 en 82 van de Richtlijn (EU)

2016/680.
20. Kamerstukken II 2017/18, 34889 nr. 3.
21. Zie artikel 1 van de Regeling verwerking persoonsgegevens gerechten.

Deze regeling is te vinden via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-
en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-
Raad/Bijzondere-taken-HR-en-PG/Paginas/Toezicht-verwerking-
persoonsgegevens-gerechten-en-parket-bij-de-Hoge-Raad.aspx.

22. Artikel 5 Regeling verwerking persoonsgegevens gerechten. De procu-
reur-generaal bij de Hoge Raad is onder meer bevoegd klachten van
betrokkenen te behandelen, ex artikel 5 Regeling verwerking persoons-
gegevens gerechten. Op basis van artikel 6 moet hij jaarlijks verslag
doen van zijn activiteiten. Een dergelijk gepubliceerd rapport is ons niet
bekend.

23. Te vinden via https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectie
criteria.aspx.

24. Artikel 4 lid 1 AVG.
25. Artikel 4 lid 1 AVG.

heden die direct of indirect leiden tot identificatie
kunnen een persoonsgegeven zijn. Het kan dan bijvoor-
beeld ook gaan om etnische afkomst, politieke of reli-
gieuze opvattingen.26

Indien dergelijke persoonsgegevens worden gepubli-
ceerd op Rechtspraak.nl, vindt verwerking plaats en
geniet de betrokken natuurlijke persoon bescherming op
grond van de AVG en UAVG. Daarin wordt het
uitgangspunt gehanteerd dat algemene persoons-
gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden
gebruikt dan de verwerker van de persoonsgegevens
heeft aangegeven.27 Verder volgt uit de AVG dat
persoonsgegevens bij de verwerking daarvan dienen te
worden beveiligd. Dat kan onder meer door middel van
pseudonimisering.28 Op grond van de AVG en UAVG
dient de verwerker passende technische en organisato-
rische maatregelen te nemen om een op het risico afge-
stemd beveiligingsniveau te waarborgen.29 Daarbij mag
rekening worden gehouden met de stand van de tech-
niek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de con-
text, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijn-
lijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van personen. Een en ander leidt tot een
belangenafweging, waarbij rekening gehouden moet
worden met onder meer financiële verliezen, reputatie-
schade, het verlies van vertrouwelijkheid van door het
beroepsgeheim beschermde gegevens of enig ander aan-
zienlijk economisch of maatschappelijk nadeel.30 Aange-

26. Artikel 9 AVG.
27. Zie artikel 9 AVG. Verder mogen bijzondere persoonsgegevens worden

verwerkt a) indien de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft
gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of
meer welbepaalde doeleinden; b) de verwerking noodzakelijk is ter
bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een
andere natuurlijke persoon, indien de betrokkene fysiek of juridisch niet
in staat is zijn toestemming te geven; c) de verwerking wordt verricht
door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winst-
oogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vak-
bondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde acti-
viteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend
betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of
op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact
met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toe-
stemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;
d) de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; of e) de verwerking nood-
zakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.

28. Zie artikel 32 AVG. Onder pseudonimisering wordt begrepen ‘het ver-
werken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoons-
gegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden
gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits
deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en
organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen
dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeer-
bare natuurlijke persoon worden gekoppeld.’

29. Artikel 32, lid 1 AVG.
30. Zie punt 75 van de Preambule van de AVG. Een soortgelijke belangen-

afweging is terug te vinden in de jurisprudentie omtrent de openbaar-
making van Wob-verzoeken. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Overijssel
9 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1609, waarin de Rechtbank over-
weegt: ‘Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) dient het recht op
openbaarmaking ingevolge de Wob uitsluitend het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob
vooronderstelt. Hieruit vloeit voort dat de verzoeker om informatie, in
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zien gegevens over rechtspersonen niet kwalificeren als
persoonsgegevens, worden dergelijke gegevens bij
publicatie niet beschermd op grond van de AVG en
UAVG.31

De AVG bevat een specifieke regeling voor de verwer-
king van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.32

Hieronder vallen persoonsgegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of
daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
Ook dergelijke gegevens kunnen in een strafrechtelijke
beslissing worden opgenomen. Die mogen alleen
worden verwerkt onder toezicht van de overheid of
indien de verwerking is toegestaan op grond van artikel
33 of 32 UAVG.33 Daaruit volgt dat de verwerking van
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard onder meer
is toegestaan ‘indien de betrokkene uitdrukkelijke toe-
stemming heeft gegeven voor de verwerking van die
persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden’,
‘voor zover publicatie noodzakelijk is voor de instelling, uit-
oefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of wan-
neer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbe-
voegdheid’, of ‘indien de verwerking noodzakelijk is om
redenen van zwaarwegend algemeen belang’ zoals het vol-
doen aan een verplichting of het verwerken van gege-
vens door de Autoriteit Persoonsgegevens of een
ombudsman in het kader van hun wettelijke taken.34

Dergelijke voorwaarden gelden niet voor de verwerking
van overige persoonsgegevens die zijn opgenomen in
een beslissing, bijvoorbeeld feiten en omstandigheden
die (indirect) leiden tot identificatie van een persoon.

In geval van geconstateerde inbreuken bij publicatie van
rechterlijke beslissingen kan de Autoriteit Persoons-
gegevens – onder omstandigheden – een boete opleggen
voor overtreding van bepaalde voorschriften uit de
AVG en UAVG.35 Het is denkbaar dat de anonimise-

dit geval eiser, geen eigen belang hoeft te stellen. Bij de beoordeling
van het Wob-verzoek van eiser dient er dan ook een afweging te
worden gemaakt tussen het publieke belang bij informatieverstrekking
en het (individuele) belang van de melder dat zijn persoonlijke levens-
sfeer geëerbiedigd wordt.’ Zie hierover ook Raad van State 23 maart
2016, ECLI:NL:RVS:2016:788: ‘Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling
(bijvoorbeeld de uitspraak van 30 december 2015 in zaak
nr. 201500889/1/A3) volgt dat het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer zich tegen openbaarmaking van een naam kan
verzetten, maar dat dit niet betekent dat namen nooit openbaar hoe-
ven te worden gemaakt. Het belang van de eerbiediging van de per-
soonlijke levenssfeer dient te worden afgewogen tegen het belang van
de openbaarmaking. Bij die afweging dient het uitgangspunt van de
Wob, openbaarheid is regel, zwaar te wegen.’

31. Zie ook punt 14 van de Preambule van de AVG.
32. Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn persoonsgegevens

betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daar-
mee verband houdende veiligheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 10
AVG, alsmede persoonsgegevens betreffende een door de rechter
opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag,
zie artikel 1 UAVG.

33. Artikel 10 AVG jo. artikel 31 UAVG.
34. Zie artikel 10 AVG, artikel 32 UAVG en artikel 23 sub a en b UAVG.
35. Zie artikel 14 lid 3 UAVG jo. 83 AVG en de Beleidsregels van de Autori-

teit Persoonsgegevens van 19 februari 2019 met betrekking tot het
bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes (Boetebeleidsregels
Autoriteit Persoonsgegevens 2019), Stcrt. 2019, 14586. Zo kan de
Autoriteit Persoonsgegevens onder meer een boete opleggen indien

ringsrichtlijn – die onzes inziens niet voldoet aan de
wettelijke eisen – in een specifiek geval uitmondt in een
schending van voorschriften van de AVG en de UAVG.
Tot een dergelijke beslissing kan de Autoriteit
Persoonsgegevens komen op basis van een onderzoek.
Zo’n onderzoek start met een klacht van een betrokkene
over de verwerking van zijn persoonsgegevens of na een
(anonieme) tip.

Dat is wellicht een prikkel voor partijen om zorgvuldig
met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast heeft een-
ieder die materiële of immateriële schade heeft geleden
ten gevolge van een inbreuk, het recht daarvoor een
schadevergoeding te ontvangen van de verwerkingsver-
antwoordelijke of de verwerker.36 Die aansprakelijkheid
geldt voor de schade die wordt veroorzaakt door de ver-
werking die inbreuk maakt op deze verordening. Maar
dit is natuurlijk een ‘doekje voor het bloeden’. Het leed
van de publiciteit – met alle gevolgen van dien – is dan
al geleden. Het streven zou juist moeten zijn dit te voor-
komen.

4. De anonimiseringsrichtlijn

4.1. Uitwerking van de anonimiseringsrichtlijn
Om de privacybelangen van procesdeelnemers te
waarborgen is de anonimiseringsrichtlijn in het leven
geroepen.37 Daarin is voorgeschreven op welke wijze
(strafrechtelijke) uitspraken dienen te worden geanoni-
miseerd. Binnen het strafrecht worden de persoonsna-
men, het adres, de woonplaats en de geboortedatum
(met uitzondering van het geboortejaar) van proces-
partijen, waaronder de verdachte, vervangen door een
neutrale term, zoals [(mede)verdachte]. Daarnaast
worden ook de gegevens van personen die betrokken
zijn bij de procedure geanonimiseerd, zoals getuigen en

bijzondere persoonsgegevens niet conform artikel 9 AVG worden
beperkt of indien de rechten van de betrokkene worden geschonden.
De boete kan oplopen tot vele miljoenen euro’s met een maximum van
€ 20.000.000. Uit de (U)AVG en wetsgeschiedenis volgt niet zonder
meer aan wie de boete kan worden opgelegd. Wij leiden uit de AVG af
dat een boete zal worden opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelij-
ke autoriteit. Dit is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een over-
heidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen
met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt. Wij gaan ervan uit dat bij publicatie van
strafrechtelijke beslissingen, het gerecht kan worden aangemerkt als
verwerker. Uit het Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank
Rechtspraak.nl volgt namelijk dat de afzonderlijke gerechten besluiten
of beslissingen online worden gepubliceerd. Wij gaan ervan uit dat de
boete op grond van artikel 18 lid 3 UAVG toekomt aan de staat.

36. Zie artikel 82 AVG.
37. Artikel 7 lid 1 Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl,

te vinden via https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectie
criteria.aspx. De richtlijn is in 1999 opgesteld door de toenmalige bege-
leidingscommissie van het project Elektronisch Loket Rechterlijke Orga-
nisatie (ELRO). Per 1 januari 2002 gaat dit loket op in de Raad voor de
Rechtspraak. Sindsdien zijn verschillende onderdelen en commissies van
de Raad verantwoordelijk voor de redactie van de richtlijn.
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slachtoffers. Zij worden weergegeven als bijvoorbeeld
[getuige 1] en [slachtoffer].38

Verder worden de gegevens van natuurlijke personen
die in dienst zijn van een rechtspersoon geanonimiseerd.
Als zodanig kunnen worden aangemerkt de directie,
bestuursvertegenwoordigers of ‘gewone’ medewerkers.39

Dat geldt niet voor personen die een specifieke functie
uitoefenen, zoals de gemachtigde, de accountant, de ver-
zekeringsgeneeskundige of sociaal rechercheur.40 Hun
namen worden niet geanonimiseerd. Ook worden gege-
vens van personen die professioneel bij de procedure
zijn betrokken, zoals rechters, officieren van justitie,
advocaten en tolken niet geanonimiseerd.

Gegevens van verdachte rechtspersonen worden geano-
nimiseerd.41 Dat geldt niet voor niet-verdachte rechts-
personen. De anonimiseringsrichtlijn biedt dus geen
soelaas aan de rechtspersoon die anoniem wil procede-
ren, maar geen verdachte is. Deze situatie doet zich voor
wanneer een niet-verdachte rechtspersoon een klaag-
schriftprocedure start op grond van artikel 552a Sv.
Voor de verdachte rechtspersoon met een monopoliepo-
sitie geldt verder dat zijn naam niet geanonimiseerd
wordt. De reden daarvoor is onduidelijk en volgt niet uit
de historie van de anonimiseringsrichtlijn.42

Voor natuurlijke personen die in dienst zijn van deze
rechtspersoon geldt op basis van de anonimiserings-
richtlijn dat hun namen geanonimiseerd zouden moeten
worden. Echter, de namen van bijvoorbeeld bestuurders
zijn vaak alsnog herleidbaar via de naam van de rechts-
persoon.43

4.2. Kanttekeningen
Het voorgaande roept de vraag op of de anonimiserings-
richtlijn wel voldoet aan de verplichting passende maat-

38. Ten aanzien van de verdachte kan op het voorgaande een uitzondering
worden gemaakt. Op basis van artikel 9, lid 1, sub b, onder 3, Sr kan in
voorkomende gevallen de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
worden gelast. Het terzijde laten van de anonimiseringsrichtlijn is in dat
geval mogelijk. Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof Amsterdam van
18 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5311.

39. Zie Ad 1d van de anonimiseringsrichtlijn, te raadplegen via https://
www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/anonimiseringsrichtlijnen.aspx.

40. Zie Ad 1e van de anonimiseringsrichtlijn, te raadplegen via https://
www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/anonimiseringsrichtlijnen.aspx.

41. Dat geldt ook in klaagschriftprocedures.
42. De historie van de anonimiseringsrichtlijn is te raadplegen via https://

www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/anonimiseringsrichtlijnen.aspx.
43. Een aantal voorbeelden: de vermelding dat de verdachte ten tijde van

het ten laste gelegde de functie van financieel directeur van het autobe-
drijf Van Kerkhof & Visscher B.V vervulde (Rechtbank Rotterdam
22 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1337); de vermelding dat
[naam 12] op enig moment de rechten op de leermethode en het leer-
materiaal heeft ingebracht in zijn in Liechtenstein gevestigde rechts-
persoon Anstalt für Lehrmittel (Rechtbank Amsterdam 10 december
2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8764, r.o. 4.1.1.); of de vermelding dat
[medeverdachte 1] in de periode van 14 februari 2006 tot en met
22 oktober 2007 algemeen directeur van energiebedrijf N.V. Rendo
Holding was (Rechtbank Noord-Nederland 10 november 2016,
ECLI:NL:RBNNE:2016:4950). In voornoemde gevallen is identificatie
van natuurlijke personen mogelijk aan de hand van hun functie bij de
vermelde rechtspersoon.

regelen te nemen op grond van de AVG en UAVG.44

Wij menen van niet en wijzen op de volgende twee rede-
nen:

1. Op basis van voornoemde wetgeving zou uit de ano-
nimiseringsrichtlijn moeten blijken dat in ieder specifiek
geval een belangenafweging moet worden gemaakt bij de
anonimisering, waarbij rekening gehouden moet worden
met alle belangen van de betrokkenen. Dat blijkt nu niet
uit de anonimiseringsrichtlijn. Dat heeft gevolgen voor
de privacy van betrokken natuurlijke personen. Moge-
lijk heeft in het algemeen een afweging van relevante
belangen plaatsgevonden bij het opstellen van de anoni-
miseringsrichtlijn, maar dat blijkt er niet expliciet uit.
Overigens zou dat ook niet afdoende zijn. Een algemene
belangenafweging is niet gelijk te stellen met een
afweging van belangen in het specifieke geval, waarbij
belangen als mogelijke reputatieschade, mogelijke finan-
ciële verliezen, het verlies van vertrouwelijkheid van
door het beroepsgeheim beschermde gegevens of enig
ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk nadeel
mogen worden betrokken.

Een soortgelijke belangenafweging ziet men ook in de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).45 Op
basis van de daaruit voortvloeiende jurisprudentie moet
het bestuursorgaan openbaring van informatie achterwe-
ge laten indien het belang van openbaarheid niet
opweegt tegen (onder meer) het belang van het voor-
komen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
(rechts)personen of derden.46 Het belang van openba-
ring moet dus worden afgewogen tegen de belangen van
een (rechts)persoon. Deze instructie zou onzes inziens
ook thuishoren in de anonimiseringsrichtlijn, zodat de
privacy van natuurlijke personen gewaarborgd wordt.

2. Daarnaast is van belang dat de anonimisering van
strafrechtelijke beslissingen nauwkeurig wordt uitge-
voerd, waarbij ook wordt gekeken naar het effect van
anonimisering. Het is immers mogelijk dat een natuur-
lijk persoon identificeerbaar is indien andere gegevens
niet geanonimiseerd worden. Dat kan bijvoorbeeld
indien 1) een functie in combinatie met een bedrijfs-
naam, 2) een specifieke leeftijd in combinatie met een
functie of 3) een bepaalde branche in combinatie met
een plaatsnaam wordt vermeld. Dan rijst de vraag of de
privacy van deze natuurlijke persoon wel gewaarborgd
is. Het openbaar maken van die gegevens is op zichzelf
ook niet relevant voor het belang van openbare recht-
spraak of het belang van rechtsontwikkeling. De erva-
ring leert dat de anonimisering vaak door een ander dan
de zaaksgriffier – die de belangen van partijen bij uitstek
zou moeten kennen – wordt uitgevoerd. Ook is het geen
staande praktijk dat de geanonimiseerde versie door de

44. Artikel 32, lid 1 AVG.
45. Op grond van deze wet kan aan bestuursorganen worden verzocht

informatie openbaar te maken. Als uitgangspunt geldt dat het bestuurs-
orgaan voldoet aan dit verzoek, gelet op het algemeen belang van
openbaarheid van informatie (artikel 2 Wob).

46. Artikel 10 lid 2 sub g Wob.
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zaaksgriffier of de voorzitter van de betrokken kamer
wordt beoordeeld. Een kritische toets van de anonimise-
ring zou juist kunnen bijdragen aan het waarborgen van
de privacy.

In dit verband hebben ook de inhoudsindicaties van uit-
spraken op Rechtspraak.nl onze bijzondere aandacht
getrokken. Bij het opstellen van deze inhoudsindicatie
blijkt de anonimiseringsrichtlijn niet te worden toege-
past.47 In combinatie met de gegevens uit de uitspraak
leiden daarin opgenomen gegevens in sommige gevallen
gemakkelijk tot identificatie van personen (deze zullen
wij in deze bijdrage niet expliciet benoemen, omdat dat
onzes inziens tot onterechte exposure zou leiden). Dat
geldt bijvoorbeeld voor de inhoudsindicatie bij het von-
nis van de Rechtbank Overijssel van 30 oktober 2017
waaruit blijkt dat de rechtbank een directeur en enige
aandeelhouder van een failliete zorgorganisatie uit Lich-
tenvoorde heeft veroordeeld voor faillissementsfraude.48

Daarnaast wijzen wij op de inhoudsindicatie bij het von-
nis van de Rechtbank Gelderland van 26 maart 2015
waaruit blijkt dat de rechtbank een 39-jarige directeur
van een eierbroederij gevestigd te Babberich heeft ver-
oordeeld voor het leidinggeven aan valsheid in
geschrift.49 Het dorp Babberich telt echter nog geen
2500 inwoners.50 Met een simpele zoekslag is de naam
van deze eierboer zo te achterhalen. Een recent voor-
beeld is verder te vinden in de inhoudsindicatie van
Rechtbank Overijssel van 11 april 2019 waarin onder
meer wordt vermeld dat twee bedrijven uit Yerseke zijn
veroordeeld tot hoge geldboetes omdat zij illegaal op
schelpen visten in de Noordzee en Waddenzee.51

5. Aanbevelingen

Uit het voorgaande volgt dat rechtszoekenden vooraf-
gaand aan het starten van een procedure in het straf-
rechtsdomein geen garantie hebben dat hun privacy via
de online publicatie van een rechterlijke uitspraak niet
wordt geschonden, ondanks de maatregelen die de
Rechtspraak heeft genomen ter bescherming van de
individuele privacy.

De anonimiseringsrichtlijn voorziet enkel in een
instructie om bepaalde gegevens te anonimiseren en
bepaalde gegevens niet te anonimiseren. Deze instructie
is voor alle gevallen gelijk. De richtlijn bevat geen
instructie om de belangen van de rechtszoekende af te

47. Met de inhoudsindicaties bedoelen wij de korte omschrijvingen op de
zoekpagina waarin de inhoud van de beslissing wordt aangeduid.

48. Rechtbank Overijssel 30 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4031. In
de inhoudsindicatie staat: ‘Een directeur van een failliete zorgorganisa-
tie uit Lichtenvoorde is voor faillissementsfraude veroordeeld tot een
celstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van 3 jaar. In het zicht van het faillissement onttrok hij onge-
veer 170.000 euro aan de boedel en bevoordeelde zo zichzelf als
schuldeiser, ten koste van de rechten van andere schuldeisers.’

49. Rechtbank Gelderland 26 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:2060.
50. Bron: Wikipedia 2007.
51. Rechtbank Overijssel 11 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1219.

wegen. Daarmee is de anonimiseringsrichtlijn onvol-
doende ingericht op het voorkomen van het publiceren
van herleidbare of identificerende persoonsgegevens,
zoals de AVG voorschrijft. Het verdient daarom aanbe-
veling de anonimiseringsrichtlijn aan te scherpen en een
instructie te geven de belangen van de betrokkene bij
openbaarmaking van de gegevens enerzijds en het
belang van geheimhouding van herleidbare of identifice-
rende persoonsgegevens anderzijds af te wegen.

Openbaarmaking van gegevens kan voor de rechtszoe-
kende verstrekkende gevolgen hebben. Zeker in de hui-
dige tijd waarin financiële dienstverleners en toezicht-
houders overal meekijken en dergelijke informatie bij
hun beslissingen betrekken. De overheid dient onzes
inziens ervoor te waken dat de onzekerheid of de anoni-
miteit wel wordt gewaarborgd, een rol speelt in de
vraag of al dan niet geprocedeerd zal worden. Op
Rechtspraak.nl is weliswaar een ‘disclaimer’ opgenomen
dat een gebrekkige anonimisering kan worden hersteld.
Zo kan iedereen die meent dat zijn gegevens ten
onrechte niet zijn geanonimiseerd, een schriftelijk ver-
zoek tot wijziging van de uitspraak indienen bij de presi-
dent van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan.52

Maar dan is het kwaad al geschied.

De waarborging van privacy zou aldus hoger op de
agenda moeten staan bij de gerechten. Praktische afspra-
ken over de wijze waarop zaken worden geselecteerd die
voor publicatie in aanmerking komen en over de wijze
van anonimisering en de interne controle daarop,
kunnen onzes inziens ook bijdragen aan het creëren van
meer vertrouwen in de wijze van anonimisering door
rechtszoekenden.

In zaken van een bepaald belang zou ook kunnen
worden ingevoerd dat de geanonimiseerde versie van de
uitspraak voor publicatie wordt gedeeld met de advocaat
van de betrokken partijen, zodat eventuele fouten
kunnen worden gesignaleerd en voorafgaand aan de
publicatie duidelijk is wat wordt gepubliceerd. Wij reali-
seren ons dat met deze werkwijze meer tijd gemoeid zal
zijn dan met de huidige anonimiseringspraktijk. Echter,
de belangen die ermee gemoeid zijn, verdienen een
zorgvuldige behandeling.

52. Zie https://www.rechtspraak.nl/paginas/Privacy.aspx, ‘Verzoek tot wij-
ziging anonimisering’.
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