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Bij brief van 4 januari 2000 vraagt u de Registratiekamer om advies in verband met de 
beoogde elektronische verzending van vreemdelingrechtelijke uitspraken door de 
Vreemdelingenkamer van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage aan 
vertegenwoordigers van procespartijen. De Registratiekamer voldoet hiermee gaarne 
aan uw verzoek. 
 
In uw advies aanvraag verzoekt u om te bezien hoe de beoogde praktijk, zoals geschetst 
in het tweede onderdeel van uw brief, zich verhoudt tot de in voorbereiding zijnde 
nieuwe wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Met name 
verneemt u graag de visie van de Registratiekamer omtrent de stelling dat de 
elektronische levering van vreemdeling rechtelijke uitspraken aan vertegenwoordigers 
van procespartijen, zoals geschetst in het rapport vooronderzoek ELLEVU, kan 
geschieden zonder dat daarvoor maatregelen nodig zijn zoals het anonimiseren van 
bedoelde uitspraak voorafgaand aan de elektronische verzending. Het voornemen is om 
in het voorjaar van 2000 het voor aangesloten vreemdelingenkamers van de rechtbanken 
mogelijk te maken om aan de advocaat van de vreemdeling en aan de IND, 
vertegenwoordiger van de Staatssecretaris van Justitie, op de dag van verzending van de 
schriftelijke uitspraak een gewaarmerkt elektronisch exemplaar te zenden. 
 
Volledigheidshalve maak ik u er op attent dat de inwerkingtreding van het thans bij de 
Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 
voor zover de Registratiekamer bekend, niet te verwachten is voor medio 2000. Dat 
betekent dat bij aanvang van het project in het voorjaar van 2000 het bepaalde in de Wet 
persoonsregistraties (Wpr) nog van toepassing zal zijn.   
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In uw adviesaanvrage formuleert u het standpunt, dat de verstrekking van een 
electronische kopie van een uitspraak van een vreemdelingenkamer aan (uitsluitend) de 
advocaat van de vreemdeling en aan de IND niet aan te merken is als openbaarmaking 
van jurisprudentie aan een bredere kring van geïnteresseerden of verspreiding vanuit 
een jurisprudentiedatabank. De Registratiekamer kan dat standpunt onderschrijven.  
 
Het ter beschikking stellen van de uitspraak in een gerechtelijke procedure aan de 
partijen in die procedure is, in de zin van zowel de Wpr als het wetsvoorstel Wet 
bescherming persoonsgegevens, in ieder geval ten dele te kwalificeren als het 
verstrekken van gegevens aan een derde. Als een dergelijke verstrekking plaatsvindt op 
grond van een wettelijke verplichting, is die zowel op grond van artikel 11, eerste lid, 
Wpr als op grond van artikel 8 sub c, juncto artikel 9 de WBP geoorloofd te achten. 
Er van uitgaande dat de electronische toezending van een uitspraak van een 
vreemdelingenkamer aan partijen gelijk te stellen is aan het zenden van een afschrift, 
zoals is voorgeschreven in artikel 8:79, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht, vindt 
die toezending plaats in het kader van de nakoming van een wettelijke verplichting van 
de desbetreffende vreemdelingenkamer. 
 
Wel wil ik in dit verband graag de aandacht vragen voor het bepaalde in artikel 13 van 
het wetsvoorstel. Hierin is een verplichting van de verantwoordelijke geformuleerd om 
passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de 
door hem verwerkte persoonsgegevens. Gezien de aard van de persoonsgegevens die in 
vreemdelingrechtelijke uitspraken kunnen zijn opgenomen, past hier een zeer hoog 
niveau van beveiliging.  
 
Tenslotte maak ik u er op attent dat het in deze brief geformuleerde standpunt van de 
Registratiekamer uitsluitend betrekking heeft op de situatie waarin 
vreemdelingrechtelijke uitspraken op de voet van het bepaalde in artikel 8:79 Awb 
worden toegezonden aan partijen. Met betrekking tot het ter beschikking stellen van 
rechterlijke uitspraken aan een bredere kring van geïnteresserden is het standpunt zoals 
dat is geformuleerd in de door u vermelde brief van 11 maart 1997, en het artikel in 
Trema 1999, nr. 7, nog steeds geldig. 
 
Hoogachtend, Voorzitter Registratiekamer  


