
rIiOD= ILkI1:11D 

Marjolein is'voorlichter van de Registratiekamer. De 
Registratiekarner is belast met het houden van toezicht op 
persoonsregistraties, zij geven ook de regering gevraagd en 
ongevraagd advies op het gebied van pers. registraties. Verder 
geven zij rapporten uit en behandelen eventuele klachten over 
registraties. De Wet op persoonsregistraties bestaat sinds 1989. 
Persoonsgegevens van banken belastingdiensten sociale- diensten 
en verzekeringen vallen allemaal onder deze wetgeving. De 
registratiehoUder is door deze wet verplicht om zorgvuldig met 
persoonlijke gegevens om te gaan. Iedereen mag een persoons
registratie voor een bepaald doel aanleggen. Voorwaarde is dat je 
daar een redelijk belang bij hebt. Oo~ mogen de gegevens niet in 
strijd met de wet zijn verkregen. Voor de overheid geldt, dat een 
registratie noodzakelijk moet zijn vaor haar taak. Gegevens magen 
aIleen conform bet doel van de registratie, op grond van een 
wettelijke verplichting of met toestemming van de geregistreerde 
aan derden worden verstrekt. Ook kan iemand ap grond van een 
dringende en gewichtige reden gegevens vragen. Dan moet er heel 
wat aan de hand zijn. Bijvoorbeeld een ramp of een moordzaak. 
Voor overbeidsdiensten is er nag een mogelijkheid. De ene 
overheidsdienst kan gegevens vragen aan de andere overheidsdienst 
als zij gegevens voor hun taak nodig hebben. Het is echter niet 
verplicht en het moet weI goed het privacybelang van de 
geregistreerde afwegen. Bij iedere vorm van persoonsregistratie 
heeft de betrokkene het recht op inzage. Binnen 4 weken na 
aanvraag moet aan dit verzoek worden voldaan en wanneer er 
gegevens zijn vastgelegd die niet ter zake daen kun je om 

.~	 verwijdering vragen. Wanneer aan dit verzoek om verwijdering of 
wijziging van gegevens niet wordt voldaan kun je een klacht 
indienen bij de registratiekamer. Dit moet binnen acht weken na 
de weigering gebeuren. 
De registratiehouder is ten aIle tijden verantwoordelijk voar de 
privacybescherming van de geregistreerden. Ais je schade lijdt 
doordat een registratiehouder in strijd met de wet handelt, kun 
je schadevergoeding vragen. 

Tot zover de Wet Persoons Registratie (WPR) en de rol van de 
Registratiekamer. Prostitue(e)s hebben namelijk veel vaker te 
maken met het geregistreerd worden door de Zeden-Politie (ZP) en 
deze vorm van registratie valt onder de wet politieregisters. 
Hierover laten wij Henk aan het woord. 

Henk werkt op de afdeling Politie en Justitie, de afdeling waar 



bureau voor rechtshulp of een vertrouwenspersoon daarvoor 
machtigen. Mochten er gegevens boven tafel komen die na~r jou 
gevoel niet relevant of onjuist zijn kun je een brief schrijven 
naar de hoofdcommissaris met het verzoek tot wijziging of 
verwijdering van deze gegevens. (Als je stopt met werken 
bijzonder belangrijk i.v.m. de belastingdienst). In principe moet 
de politie aan zo'n verzoek voldoen, tenzij de politie de 
noodzaak van het nog langer aanwezig"zijn van die gegevens kan 
aantonen. Hiervan is niet iedereen op de hoogte. Mocht je het 
niet eens zijn met de reactie van de hoofdcomrnissaris kun je 
overwegen een klacht in te dienen bij de Registratiekarner. Dit 
doe je schrifteIijk en je moet dat weI de eerdere correspondentie 
hierover meesturen. Wanneer de politie niet voldoende aan kan 
tonen dat deze registratie noodzakelijk is om politietaken uit te 
voeren, moeten zij de gegevens verwijderen. 
Het registreren van hoeren heett veel met de geschiedenis te 
maken. Prostitutie werd altijd j,n verband gebracht met ..-....,criminaliteit. De vraag is of de noodzaak tot registreren nog weI
 
aanwezig is met alle huidige maatschappelijke veranderingen.
 
Hoeren-registraties zijn niet aIleen toegankelijk voor anciere
 
politiediensten ook de sociale- en belastingdiensten en GAR e.d.
 
kunnen inzage vragen wan~eer zij daar belang in hebben!
 
Tot zover de inleiding van Henk, we nemen een korte pauze waar.na
 
we enige vragen kunnen stellen aan de deskundigen.
 

Iedereen is nogal verbijsterd door hetgeen we zojuist gehoord 
hebben. De politie heeft ons altijd gezegd dat niemand in hurl 
hoerenbestand kan komen, bovendien zeggen zij nooit dat 
registreren op basis van vrijwilligheid is dus dat je mag 
weigeren. 

Vraag: Hoe zit dat eigenlijk met een bewijs voor goed gedrag. Kan 
dat ge~eigerd worden op basis van je registratie als 
prostitue(e)? Wanneer je bijvoorbeeld een eigen (horeca)bedrijf 
wilt beginnen vraagt men soms naar zo'n bewijs. 
AntwQord: in de wet op de justitionele documentatie is precies 
aangegeven wat de procedure is. Een aanvraag voor een verklaring 

~ 

omtrent het gedrag wordt door de burgemeester behandeld. Die kan 
daarvoor politieregisters raadplegen. Als je registratie als hoer 
ter tatel komt, zal de burgemeester moeten beslissen of dat een 
belemmering vormt. 
Vraag: Hoelang wordt een oude registratj.e gehandhaafd? 
Antwoord: Als je je laat uitschrijven a15 praktiserend 
prostituee, kan het dus zijn dat je nog steeds in andere 
registraties bij de politie voorkomt. Zoals bijvoorbeeld de 
aangifte die je van een gevaarlijke klant hebt gedaan. Zo'n 
mutatie in een bedrijfsprocessensysteem kan 2 tot 5 jaar bewaard 
blijven. Deze gegevens worden in de regel niet bi.nnen die terrnijn 
verwijderd, omdat er nag een opsporingsonderzoek loopt of dat de 
politie bij dat incident betrokken is geweest. De politie moet 
zich ook kunnen verantwoorden voor hetgeen zij aan dat incident 
heeft gedaan. 
vraag: Hoe zit het met weigeren van registreren door de ZP? 
Antwoord: Als de ZP je als hoer wil registreren, moet zij kunnen 



men zich bezig houdt met de Wet op Politieregisters. Onder andere 
vanwege klachten van de Rode Draad over de wijze van registreren 
van prostitue(e)s is de Registratiekamer bezig met een onderzoek 
over deze vorm van vastleggen van persoonsgegevens. Henk kan over 
dit onderzoek nog niet veel zeggen omdat dit nog moet worden 
afgerond. 
Waar Marjolein over sprak geldt in het algemeen voor 
particulieren, overheid en bedrijfsieven. De Wet politieregisters 
is speciaal voor de politietaak gemaakt en verschilt belangrijk 
van de WPR. De politie mag aIleen een registratie aanlegqen als 
die noodzakelijk is voor de politietaak. In een registratie mogen 
aIleen maar gegevens worden opgenomen die voor het doel van de 
registratie noodzakelijk zijn. Op een paar uitzonderingen na 
mogen die gegevens echter voor de hele pOlitietaak worden 
gebruikt. Dus niet "alleen voor het doel van de registratie zoals 
bij de WPR. De WPolr. geeft namelijk precies aan wie welke 
gegevens waarvoor mag vragen en ontvangen. ZO moet"bijvoorbeeld 
het ene politiekorps aan het andere korps gegevens verstrekken 

~ als het die voor haar taak nodig heeft. Ook kan een korps 
verplicht zijn om gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld 
rechercheurs van het GAK, de Fiod, de sociale dienst. Als je ooit 
als prostituee in een registratie bij de politie bent opgenomen 
kunnen die gegevens op die manier ergens anders terecht komen. 
Als je ais hoer bij de ZP voorkomt of in een mutatie in een dag
en nachtrapport (bedrijfsprocessen-systeem) als slachtoffer van 
een gevaarlijke klant moet je hierop bedacht zijn. Automatisering 
biedt veel bevragingsmogelijkheden. Je kunt vaak op naam, adres 
of trefwoord zoeken. Er kunnen verbanden tussen gegevens worden 
gelegd. Als je aan de politie een adres opgeeft waarvan iemand 
ooit eerder heeft gemeld, dat daar prostituees werken, ligt de 
conclusie voor de hand. Uitzonderingen hierop vormen de gegevens 
die de politie heeft verkregen onder voorwaarde dat die slechts 
voor een bepaald doel zouden worden gebruikt. Darl moet die 
voorwaarde weI in een proces-verbaal zij vastgelegd. De politie 
is echter niet verplicht om ge gevraagde gegevens te weigeren. Ze 
kunnen weigeren. Verstrekking moet weI worden geweigerd als de 
politie de gegevens in een registratie heeft vastgelegd die 
uitsluitend voor een hulpverleningstaak mogen worden gebruikt. 
Dat kan aIleen maar conform dat doel worden verstrekt. DergeIijke 
registraties zijn we in de praktijk echter nog niet tegengekomen. 
Of de (individueIe) politieambtenaar dus met die regeis bekend is 
en ze ook naleeft, is nog maar de vraag. Een ander belangrijk 
verschil is dat je bij inzage van de "gewone" persoonsregistratie 
een afschrift van het geregistreerde kunt krijgen, bij 
politieregistraties kan dit aIleen mondeling. Wanneer je inzage 
in jouw dossier wil moet je dit schrifteIijk aanvragen bij de 
desbetreffende politiedienst. Zo'n inzageverzoek kost weI FI.10,
. Vervolgens controleren zij (de politie) of je weI bent wie je 
zegt dat je bent. De politie kan je vervolgens op beeldscherm, in 
schriftelijke mutaties of rapporten laten lezen. Ze kunnen oOk 
vertelleIl oro welke gegevens het gaat. Onder gegevens vallen ook 
foto's of vingerafdrukken. Van de politie moet je weI de 
gelegenheid krijgen om aantekeningen te maken. Als je liever niet 
zelf bij de politie inzage wil vragen, kun je een advocaat, een 
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