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mocht bestaan, (5) er tussen de twee bekendmakingen 
een bepaalde tijd moest zijn verstreken, (6) de betrok-
kene geen openbaar leven mocht leiden, en (7) belang 
moest hebben bij de resocialisatie. Vermits deze voor-
waarden niet helemaal in overeenstemming lijken met 
de AVG, noch met het arrest Costeja González of de 
ontwerp-richtsnoeren van de EDPB, is deze nieuwe 
wending in de Belgische rechtspraak een goede zaak. 
Toch lijkt de laatste voorwaarde over de resocialisatie in 
het geannoteerde vonnis alsnog in zekere zin door te 
schemeren.
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 ARREST 

[…]
4. DE BEOORDELING

4.1. [verzoekers] stellen onder meer dat er door de rechtbank 
Amsterdam fouten zijn gemaakt in de bewindszaak van [verzoek-
ster] en dat er onrechtmatig een dossier wordt bijgehouden over 
[verzoeker]. Om dit te kunnen aantonen en onjuiste informatie 
in het dossier te kunnen weerleggen willen zij toegang tot alle 
interne en externe stukken die er bij de rechtbank zijn over [ver-
zoeker] en [verzoekster]. Het gaat dan niet alleen om dossiers, 
maar ook om mailwisselingen, instructies van griffiers, vergader-
verslagen en correspondentie met onder andere de deken en de 
landsadvocaat. Het door het gerechtsbestuur van de rechtbank 
Amsterdam op 23 juli 2018 verstrekte overzicht van de persoons-
gegevens is onvolledig en onbegrijpelijk en voldoet niet aan de 
AVG. [verzoekers] baseren hun verzoek tot het verstrekken van 
kopieën van volledige dossiers en andere stukken op artikel 15 
AVG en artikel 35 UAVG. Zij betogen dat die artikelen recht geven 
op verstrekking van kopieën van alle documenten waarin per-
soonsgegevens voorkomen, omdat een document waarin per-
soonsgegevens voorkomen daarmee ook zelf een persoonsge-
geven is geworden.

[…]
4.3. De rechtbank overweegt het volgende. Het inzagerecht 

dat voorheen in artikel 12 van de Privacyrichtlijn 95/46 (hierna: 
“de Privacyrichtlijn”) was vastgelegd en nu in artikel 15 AVG is 
opgenomen, heeft tot doel de betrokkene in staat te stellen 
kennis te nemen van de persoonsgegevens die over hem zijn 
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gen van het originele document of bestand waarin de ge-
gevens staan (HvJ EU 17 juli 2014, ECLI:EU:C:2014:2081, 
inz. IND). In welke concrete materiële vorm de gegevens 
moeten worden verstrekt is daarom afhankelijk van de con-
crete omstandigheden.

4.7. Voor zover documenten niet alleen NAW-gegevens 
bevatten, maar ook meerdere feitelijke en waarderende 
gegevens over eigenschappen of gedragingen van natuur-
lijke personen lenen dergelijke gegevens zich niet goed voor 
opname in een overzicht. Gelet op de uitspraken van de 
Hoge Raad in de Dexia-zaak (HR 29 juni 2007, ECLI:N-
L:HR:2007:AZ4663, ECLI:NL:HR:2007:AZ4664, ECLI:N-
L:HR:2007:BA3529) heeft een betrokkene in beginsel dan 
ook recht op een (eventueel deels zwartgemaakte) kopie 
van de documenten waarin die gegevens zijn opgenomen, 
omdat dat de meest effectieve wijze is waarop voldaan kan 
worden aan de verplichting zo volledig en duidelijk mogelijk 
informatie te verschaffen aan de hand waarvan de recht-
matigheid en juistheid van de gegevens kan worden gecon-
troleerd. Zoals uit het navolgende zal blijken bestaat op dit 
recht echter een aantal uitzonderingen.

[…]

4.10. Voor zover zich in het bewindsdossier documenten 
bevinden die niet aan [advocaat verzoekers] zijn verstrekt 
en waarin wel persoonsgegevens van [verzoekers] voorko-
men overweegt de rechtbank het volgende. Volgens vaste 
jurisprudentie strekt het inzagerecht zich niet uit tot interne 
notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van 
de verwerkingsverantwoordelijke bevatten en die uitslui-
tend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad (onder meer 
Hof Amsterdam 5 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BR3020; 
HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4663, ECLI:N-
L:HR:2007:AZ4664, ECLI:NL:HR:2007:BA3529). Ook juri-
dische analyses naar aanleiding van persoonsgegevens 
kunnen als zodanig niet worden gekwalificeerd als per-
soonsgegevens (HvJ EU 17 juli 2014, ECLI:EU:C:2014:2081). 
De hiervoor genoemde uitspraken brengen mee dat [ver-
zoekers] geen recht hebben op inzage in interne instructies 
en aantekeningen van medewerkers in het dossier. Deze 
stukken zijn bij uitstek bedoeld voor intern overleg en be-
raad. Datzelfde geldt voor e-mails van medewerkers van de 
rechtbank Amsterdam onderling over de zaak.

4.11. Behalve interne stukken en juridische analyses be-
vinden zich in het bewindsdossier mogelijk nog andere stuk-
ken, zoals correspondentie met derden, waarvan de kan-

verzameld en te controleren of die gegevens juist zijn en 
rechtmatig zijn vastgelegd. Vooralsnog zijn er geen aanwij-
zingen dat onder de AVG de doelstelling en omvang van 
dit inzagerecht ten opzichte van de Privacyrichtlijn is gewij-
zigd, zodat rechtspraak over het inzagerecht die is gewezen 
ten tijde van de Privacyrichtlijn ook nog gelding heeft nu de 
AVG van kracht is.

[…]

4.5. Het inzagerecht is beperkt tot persoonsgegevens. De 
uitleg van het begrip ‘persoonsgegevens’ is dus bepalend 
voor de reikwijdte van het inzagerecht. Door het Hof van 
Justitie en de Hoge Raad wordt een ruime uitleg aan het 
begrip “persoonsgegeven” gegeven. In zijn arrest van 20 
december 2017 heeft het Hof van Justitie overwogen dat 
het begrip persoonsgegevens zich potentieel uitstrekt tot 
elke soort informatie, zowel objectieve als subjectieve infor-
matie die de betrokkene betreft. Van dat laatste is sprake 
als de informatie wegens haar inhoud, doel of gevolg geli-
eerd is aan een natuurlijk persoon (ECLI:EU:C:2017:994, NJ 
2018/314 inz. Nowak). Dit betekent dat als de gegevens 
mede bepalend zijn voor de wijze waarop de betrokken 
persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld 
of behandeld die gegevens als persoonsgegevens worden 
aangemerkt. Niet alleen gegevens op basis waarvan een 
natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, maar ook 
feitelijke of waarderende gegevens over eigenschappen, 
opvattingen of gedragingen van een persoon zijn dus per-
soonsgegevens. Voor zover dergelijke gegevens geautoma-
tiseerd worden verwerkt of voorkomen in bestanden is het 
inzagerecht daarop van toepassing.

4.6. Artikel 15 lid 3 AVG geeft recht op verstrekking van 
een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. 
Stukken als zodanig zijn geen persoonsgegevens en nergens 
in de AVG wordt gesproken over het verstrekken van een 
kopie van de bescheiden waarin de persoonsgegevens zijn 
verwerkt. Het recht op inzage betekent dan ook niet dat de 
betrokkene zonder meer recht heeft op inzage in of kopieën 
van de stukken of dossiers als zodanig als daarin zijn per-
soonsgegevens voorkomen. Wel bestaat een recht op een 
volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, van alle persoons-
gegevens. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene 
in staat stelt kennis te nemen van zijn gegevens en te con-
troleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming 
met de AVG. Voor zover daaraan kan worden voldaan met 
een andere vorm van verstrekking kan de betrokkene aan 
de AVG niet het recht ontlenen om een afschrift te verkrij-
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tonrechter heeft geoordeeld dat die stukken niet aan 
[verzoeker] als bewindvoerder of [verzoekster] als onder 
bewind gestelde worden verstrekt. De rechtbank overweegt 
hierover het volgende. De verwerkingsverantwoordelijke 
kan artikel 15 AVG onder meer buiten toepassing laten en 
inzage weigeren als dit noodzakelijk is voor de bescherming 
en onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke proce-
dures (artikel 41 UAVG sub f) of voor de bescherming van 
de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen 
(artikel 41 UAVG sub i). De kantonrechter heeft als taak om 
toezicht te houden op het ingestelde bewind. Voor een 
goede uitvoering van deze taak moeten zowel de onder 
bewind gestelde als derden de kantonrechter informatie 
over de uitvoering van de bewindvoering en de (persoon 
van de) bewindvoerder kunnen verstrekken zonder dat die 
informatie direct aan alle bij het dossier betrokken personen 
wordt verstrekt. Het belang van de onder bewind gestelde 
en derden die de kantonrechter dergelijke informatie heb-
ben gegeven kan naar het oordeel van de rechtbank in de 
weg staan aan inzage van de daarop betrekking hebbende 
stukken. [verzoekers] heeft de vrees uitgesproken dat de 
kantonrechter in het kader van de toezichthoudende taak 
op het bewind en mentorschap op enig moment een be-
slissing neemt op basis van deze dergelijke informatie die 
[verzoekers] betreft en waarvan zij geen weet hebben. Deze 
vrees is niet gegrond: de goede procesorde maakt dat een 
beslissing alleen gestoeld kan worden op voor partijen (tij-
dig) kenbare gegevens, zodat zij daar op kunnen worden 
gehoord. Dit is bij bewind niet anders dan bij andere rechts-
gebieden. Het gerechtsbestuur van de rechtbank Amster-
dam heeft dan ook terecht beslist dat het aan de behande-
lend kantonrechter is om in een concrete zaak te bepalen 
welke dossierstukken aan de andere bij het dossier betrok-
ken personen worden verstrekt. Op die stukken is het inza-
gerecht van artikel 15 AVG niet van toepassing.

[…]

4.15. De in het aanvullende verzoekschrift onder V. ge-
noemde correspondentie met de landsadvocaat – zo be-
grijpt de rechtbank althans – ziet op correspondentie in het 
kader van een door [verzoekers] tegen de rechtbank Am-
sterdam aanhangig gemaakte rechtszaak waarin de lands-
advocaat optrad als advocaat van de rechtbank. Deze cor-
respondentie valt onder de vertrouwelijke relatie tussen een 
advocaat en diens cliënt (de rechtbank) en valt ook daarom 
buiten de reikwijdte van het inzagerecht. Deze correspon-
dentie hoeft dus ook niet te worden genoemd in het over-
zicht dat door de rechtbank is verstrekt.

4.16. Voor zover de overige stukken en corresponden-
tie geen persoonlijke gedachten of vertrouwelijke corres-
pondentie met de advocaat betreffen, hebben [verzoe-
kers] in beginsel recht op inzage van hun 
persoonsgegevens die in die stukken en correspondentie 
voorkomen. Zij hebben echter geen feiten of omstandig-
heden gesteld die meebrengen dat kopieën van die ove-
rige stukken en correspondentie moeten worden ver-
strekt en niet kan worden volstaan met het verstrekken 
van een volledig en begrijpelijk overzicht van de daarin 
voorkomende persoonsgegevens. Nu [verzoekers] geen 
recht hebben op kopieën zal hun verzoek om volledige 
afschriften van overige stukken en correspondentie wor-
den afgewezen. Aangezien [advocaat verzoekers] ter 
zitting desgevraagd expliciet heeft aangegeven dat het 
[verzoekers] uitsluitend om kopieën van de documenten 
gaat en niet om een nieuw (aanvullend) overzicht van de 
verwerking van hun persoonsgegevens zal de rechtbank 
de Staat ook niet bevelen om een aangepast overzicht 
van de verwerkte persoonsgegevens te verstrekken.

[…]

5. DE BESLISSING
De rechtbank

5.1. wijst de verzoeken af

1. SAMENVATTING VAN DE FEITEN  
EN RECHTERLIJKE UITSPRAAK
De aanleiding voor het vonnis van de rechtbank van 
Noord-Holland van 23 mei 2019 (hierna het ‘Vonnis’) be-
treft een bewindvoeringsprocedure, waarbij de bewind-
voerder en de onder bewind gestelde persoon van oordeel 
zijn dat de rechtbank van Amsterdam fouten heeft ge-
maakt en dat er onrechtmatig een dossier wordt bijgehou-

HET RECHT OP INZAGE IN 
EVALUATIES EN ANDERE 
INTERNE DOCUMENTEN  
VAN DE VERWERKINGS-
VERANTWOORDELIJKE
Anouk Focquet en Laura Sente
Advocaten bij contrast
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antwoordt aan het doel van het recht op inzage. De Recht-
bank stelt dat meerdere feitelijke en waarderende gegevens 
over eigenschappen of gedragingen zich evenwel niet 
goed lenen voor opgave in een overzicht, in tegenstelling 
tot NAW-gegevens.8 Voor dergelijke gegevens over eigen-
schappen of gedragingen heeft de betrokkene in beginsel 
dan ook recht op een kopie van de documenten, maar er 
bestaan uitzonderingen op dit recht.

Bij het beoordelen van het verzoek tot inzage in con-
creto, maakt de Rechtbank een onderscheid tussen ener-
zijds inzage in de proceduredossiers en anderzijds in de 
correspondentie en overige stukken.

Wat betreft de proceduredossiers waarin de betrokke-
nen procespartijen zijn, stelt de Rechtbank dat de betrok-
kenen geen belang hebben bij het vorderen van inzage in 
dergelijke dossiers aangezien zij, of minstens hun advo-
caat, daarvan al een kopie hebben ontvangen.9 De Recht-
bank is verder van oordeel op basis van vaststaande recht-
spraak dat de betrokkenen geen recht op inzage hebben 
in interne notities, instructies en e-mails van de medewer-
kers van de verwerkingsverantwoordelijke die uitsluitend 
bedoeld zijn voor intern overleg en beraad, noch in juridi-
sche analyses.10 Daarnaast oordeelt de Rechtbank dat de 
verwerkingsverantwoordelijke het recht op inzage in an-
dere stukken, zoals correspondentie met derden, kan wei-
geren wanneer het recht op inzage in conflict komt met 
het belang van de onder bewind gestelde persoon en 
derden die informatie bezorgen aan de rechter over de 
bewindvoering.11

Wat betreft de correspondentie en overige stukken bui-
ten het kader van de proceduredossiers, oordeelt de Recht-
bank dat het recht op inzage enkel van toepassing is als 
de persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt worden 
of opgenomen worden in een bestand.12 Als dit het geval 
is, hebben de betrokkenen een recht op inzage, met uit-
zondering van (i) vertrouwelijke correspondentie tussen 
een advocaat en haar cliënt, en (ii) interne notities voor 
intern overleg en beraad of juridische analyses.13 Hoe dan 
ook kan een volledig en begrijpelijk overzicht (in tegen-
stelling tot een kopie) volstaan. Aangezien de betrokkenen 
expliciet een kopie van de documenten wensten te beko-
men, maar geen feiten of omstandigheden naar voor bren-
gen die aantonen dat niet kan worden volstaan met een 
volledig en begrijpelijk overzicht, heeft de Rechtbank hun 
vordering afgewezen.14

Gelet op bovenstaande redenering, heeft de Rechtbank 
het verzoek tot inzage en alle daarmee samenhangende 
vorderingen van de betrokkenen volledig afgewezen.

den over de bewindvoerder.1 Om hiervan het nodige 
bewijs te kunnen voorleggen, heeft de bewindvoerder 
(niet toevallig) op 25 mei 2018 een verzoek tot inzage 
gericht aan de rechtbank van Amsterdam (de verwer-
kingsverantwoordelijke) conform artikel 15 AVG.2

De rechtbank van Amsterdam heeft dit verzoek tot in-
zage beantwoord met een overzicht van de persoonsge-
gevens van beide betrokkenen (de bewindvoerder en de 
onder bewind gestelde persoon).3 De betrokkenen zijn 
echter van oordeel dat dit overzicht onvolledig en onbe-
grijpelijk is en niet voldoet aan de AVG.4 Zij menen recht 
te hebben op een kopie van alle (interne) dossiers en stuk-
ken waarin hun persoonsgegevens voorkomen, inclusief 
notities en correspondentie met derde partijen, omdat 
deze documenten ook op zich persoonsgegevens zouden 
zijn geworden. Met het oog op het bekomen van deze 
kopieën hebben betrokkenen een procedure aanhangig 
gemaakt voor de rechtbank van Noord-Holland (hierna de 
‘Rechtbank’). De rechtbank van Amsterdam betwist dat 
beide betrokkenen op grond van de AVG recht hebben op 
een kopie van de dossiers en stukken.5

De Rechtbank dient zich bijgevolg uit te spreken over 
de draagwijdte van het recht op inzage van de betrokke-
nen, zoals vervat in artikel 15 AVG. Alvorens hierop in 
concreto in te gaan, herhaalt de Rechtbank enkele belang-
rijke principes i.v.m. het recht op inzage.6

Vooreerst benadrukt de Rechtbank dat het recht op in-
zage tot doel heeft om de betrokkene in staat te stellen 
kennis te nemen van zijn persoonsgegevens die verwerkt 
worden en te controleren of deze persoonsgegevens cor-
rect zijn en rechtmatig worden verwerkt. Verder gaat de 
Rechtbank in op de verhouding tussen het recht op inzage 
en het begrip ‘persoonsgegevens’. Het recht op inzage is 
immers daartoe beperkt. Het begrip ‘persoonsgegevens’ 
wordt ruim geïnterpreteerd en dekt niet alleen gegevens 
aan de hand waarvan de betrokkene geïdentificeerd kan 
worden, maar ook feitelijke of waarderende gegevens over 
eigenschappen, opvattingen of gedragingen van de be-
trokkene. Voor zover dergelijke gegevens geautomatiseerd 
worden verwerkt of voorkomen in bestanden (d.i. ‘ver-
werking’) is het inzagerecht van toepassing. Tot slot, en 
onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie 
van 17 juli 20147, benadrukt de Rechtbank dat een be-
trokkene op grond van artikel 15.3 AVG recht heeft op 
een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wor-
den verwerkt, maar niet per definitie op een kopie van de 
stukken of dossiers als zodanig waarin deze persoonsge-
gevens voorkomen, op voorwaarde dat het overzicht be-
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van het recht om zijn eigen activiteiten te organiseren 
en beheren (zoals grondwettelijk gewaarborgd door 
artikel 41 van de Grondwet)”. De werkgever argumen-
teerde ook dat het om interne documenten ging op het 
ogenblik waarop de beslissing van de werkgever nog 
gevormd moest worden en die dus geen enkele rele-
vantie hadden voor de rechten van verdediging van de 
werknemer. Het Hof van Cassatie was echter van oor-
deel dat het recht op inzage niet beperkend mag wor-
den uitgelegd. Er is een recht op inzage in alle docu-
menten over (gebeurtenissen in) de arbeidsrelatie. Het 
Hof voegde hieraan nog toe dat het er niet toe doet of 
dergelijke zaken al eerder ter kennis van de betrokkene 
werden gebracht. Op elk ogenblik in de tijd heeft de 
betrokkene het recht om te verifiëren of er gegevens 
over hem zijn toegevoegd of verwijderd. Het was vol-
gens het Hof verder evenmin aan de verwerkingsver-
antwoordelijke om enige vorm van filtering toe te pas-
sen op het recht op inzage.19

2.2. Rechtspraak van het Hof van Justitie
Op 17 juli 2014 – dus onder de voormalige richtlijn 
95/46/EG (hierna de ‘Richtlijn’)20 – heeft het Hof van 
Justitie zich ook uitgesproken over het recht op inzage.21 

De Rechtbank beroept zich uitdrukkelijk op dit arrest om 
juridische analyses uit te sluiten van het recht op inzage.

Het arrest van het Hof van Justitie betreft verschillende 
samengevoegde zaken die alle betrekking hebben op een 
verzoek tot inzage van de aanvrager van een verblijfstitel 
(in Nederland) in de toelichting bij het besluit tot al dan 
niet toekenning van een dergelijke titel (de ‘minuut’).22 De 
minuut is een onderdeel van het voorbereidingsproces van 
de bevoegde dienst, maar niet van het definitieve besluit, 
hoewel bepaalde overwegingen in de minuut kunnen wor-
den overgenomen in de motivering bij het besluit. De mi-
nuut bevat enerzijds de gegevens over de aanvrager van 
de verblijfstitel (zoals diens naam, geboortedatum, natio-
naliteit, geslacht, etniciteit, religie en taal) en anderzijds een 
beoordeling van deze gegevens in het licht van de toepas-
selijke juridische bepalingen (de ‘juridische analyse’). De 
juridische analyse kan van heel beknopt tot vrij uitgebreid 
gaan en kan onder meer een analyse van de geloofwaar-
digheid van de aanvrager bevatten, de redenen waarom 
de aanvrager niet in aanmerking komt of de gevoerde 
beleidslijn. De aanvrager heeft recht op inzage in alle per-
soonsgegevens in de minuut. De cruciale vraag is derhalve 
of de minuut, en in het bijzonder de juridische analyse 
daarin, persoonsgegevens zijn.

2. COMMENTAAR
2.1. Divergerende rechtspraak in de lidstaten?
Het vonnis van de Rechtbank is zeker niet het enige in-
zake het recht op inzage. Onder meer in Duitsland en 
Italië zijn er rechterlijke uitspraken die hebben geleid tot 
een (minstens op het eerste gezicht) tegenovergesteld 
resultaat voor de betrokkenen.15

In Duitsland oordeelde het Oberlandesgericht te Keu-
len dat een verzekeringnemer wel degelijk recht heeft op 
inzage in de volledige informatie die de verzekeraar over 
hem had, inclusief nota’s van (telefoon)gesprekken.16 De 
verzekeringnemer wilde op basis van die informatie aan-
tonen dat hij al eerder recht had op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering dan de verzekeraar hem had toege-
kend.

Ook hier was het uitgangspunt van de juridische ana-
lyse de brede draagwijdte van het begrip ‘persoonsgege-
vens’. Dit begrip omvat niet alleen identificatiegegevens 
(naam, adres, geboortedatum), uiterlijke kenmerken 
(haarkleur, lengte, gewicht) en andere feitelijke informa-
tie (zoals over iemands financiën of contractuele relaties), 
maar ook subjectieve informatie (zoals evaluaties). Een 
ruim begrip van persoonsgegevens – wat aan de basis 
ligt van de AVG – betekent volgens het Oberlandesge-
richt te Keulen dus eveneens een recht op inzage in elek-
tronisch opgeslagen nota’s van telefoongesprekken en 
andere gesprekken met de betrokkene. Voor zover ver-
klaringen van of over een betrokkene zijn opgenomen in 
nota’s, is het recht op inzage hierop van toepassing. Het 
Oberlandesgericht te Keulen ziet hierin geen uitzonde-
ringen.

In Italië heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken 
over het recht op inzage in een zaak van een werknemer 
tegen zijn werkgever over een disciplinaire sanctie die die 
laatste had opgelegd.17 De werknemer vroeg inzage in het 
interne rapport met de onrechtmatige gedragingen die 
hem werden verweten evenals de interne begeleidende 
brief met de evaluaties van zijn leidinggevende en HR en 
de motivatie voor de maatregelen die tegen hem zouden 
worden genomen (de ‘evaluatiedocumenten’). De werk-
gever had hem (enkel) een eerste brief met omschrijving 
van de klacht en een tweede brief met de sanctie zelf 
bezorgd evenals inzage in de dossiers van de klanten en 
de onregelmatigheden daarin die hadden geleid tot de 
sanctie.18

De werkgever argumenteerde dat de evaluatiedocu-
menten bestemd waren voor “strikt intern gebruik en 
beschermd door de privacy wetgeving als uitdrukking 
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eventuele opmerkingen van de examinator bij deze ant-
woorden.

In deze zaak oordeelt het Hof dat zowel de schriftelijke 
antwoorden van de kandidaat als de opmerkingen van de 
examinator persoonsgegevens zijn aangezien deze ant-
woorden en opmerkingen wegens hun inhoud, doel en 
gevolg gelieerd zijn aan de kandidaat.28 Dergelijke kwali-
ficatie mag volgens het Hof niet worden beïnvloed door 
de omstandigheid dat de kandidaat door die kwalificatie 
in beginsel recht op toegang en rectificatie krijgt. Verder 
bepaalt het Hof dat het recht op inzage en rectificatie ook 
gerechtvaardigd kan zijn met betrekking tot de schriftelijke 
antwoorden en de commentaren van de examinator. Het 
is niet zo dat een kandidaat foute antwoorden zal kunnen 
rechtzetten op basis van het recht op rectificatie. De juist-
heid en volledigheid van persoonsgegevens, waarop het 
recht op rectificatie toeziet, moet immers beoordeeld wor-
den in functie van de doeleinden waarvoor die gegevens 
zijn verzameld. Zo dient het recht op inzage en rectificatie 
in de onderhavige zaak wel om te kunnen nagaan of exa-
menkopieën bijvoorbeeld per vergissing werden verwis-
seld, of een deel van de examenbladen (en antwoorden) 
verloren is gegaan, of nog of de opmerkingen van de 
examinator diens evaluatie van de antwoorden van de 
kandidaat correct weergeven en dit vervolgens te kunnen 
(laten) rechtzetten.

2.3. Analyse
Het is verrassend dat het Oberlandesgericht te Keulen en 
het Italiaanse Hof van Cassatie niet verwijzen naar en 
toepassing maken van (de test die het Hof van Justitie 
naar voor heeft geschoven in) de voormelde zaken. Wan-
neer de vraag voorligt of een betrokkene recht heeft op 
inzage in (en rectificatie van) evaluaties en andere interne 
documenten is de zienswijze van het Hof van Justitie 
immers duidelijk.

Een dergelijke vraag kan niet in abstracto worden be-
oordeeld. Het vertrekpunt is wel steeds hetzelfde. Eerst 
moet worden nagegaan of de betrokken documenten 
persoonsgegevens bevatten. De rechten die de AVG toe-
kent zijn immers slechts van toepassing in geval van ver-
werking van persoonsgegevens. Het begrip ‘persoons-
gegeven’ is ruim. Dat heeft het Nowak-arrest van het 
Hof van Justitie nogmaals bevestigd. (Zuiver) juridische 
analyses vallen er dan wel niet onder, maar veiligheids-
halve dient ervan uit te worden gegaan dat elke andere 
vorm van evaluatie die een geïdentificeerde of identifi-
ceerbare persoon betreft wel onder dit begrip valt. Elke 

Het Hof stelt dat er geen twijfel is dat de gegevens over 
de aanvrager die in een minuut staan, persoonsgegevens 
zijn. De juridische analyse kan persoonsgegevens bevatten 
maar vormt volgens het Hof op zich niet een dergelijk 
gegeven. Een dergelijke juridische analyse vormt “hooguit, 
voor zover die analyse niet beperkt blijft tot een zuiver 
abstracte uitlegging van het recht, informatie over de be-
oordeling van de toepassing van dat recht door de be-
voegde autoriteit op de situatie van de aanvrager.”23

Deze interpretatie vindt volgens het Hof steun in het 
doel en de opzet van de Richtlijn (vandaag de AVG). De 
Richtlijn beoogt de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer van natuurlijke personen. Deze bescherming 
komt onder meer tot uiting in de rechten die de Richtlijn 
verleent aan natuurlijke personen. De bescherming van 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
impliceert effectief dat de betrokkene zich ervan kan ver-
gewissen dat zijn persoonsgegevens juist zijn en rechtma-
tig worden verwerkt. Het Hof erkent dat dit recht op 
toegang met name noodzakelijk is opdat de betrokkene 
kan verkrijgen dat zijn gegevens worden gerectificeerd of 
gewist. Het Hof besluit dat de juridische analyse in de 
minuut niet door de aanvrager van een verblijfstitel kan 
worden gecontroleerd op de juistheid ervan of kan wor-
den gerectificeerd (in tegenstelling tot de gegevens over 
de aanvrager die de feitelijke basis kunnen vormen van 
een dergelijke analyse).24 Het recht op inzage is daarom 
beperkt tot de gegevens over de aanvrager (in de juridi-
sche analyse) in de minuut.25

Het Hof is verder van oordeel dat de betrokkene aan 
artikel 12.a van de Richtlijn (d.i. het voormalige recht op 
inzage) geen recht ontleent op een kopie van het originele 
document of bestand waarin de persoonsgegevens staan 
voor zover met een andere vorm van verstrekking aan de 
doelstelling van het recht op inzage kan worden voldaan 
(d.i. het kunnen kennisnemen van de persoonsgegevens 
en controleren of zij juist zijn en rechtmatig verwerkt wor-
den). Wat betreft de persoonsgegevens in de minuut, 
volstaat volgens het Hof een volledig overzicht, in begrij-
pelijke vorm, van deze persoonsgegevens voor de uitoe-
fening van het recht op inzage.26

Het eerste aspect van voormeld arrest, betreffende de 
kwalificatie van gegevens als persoonsgegevens in het licht 
van de rechten die de Richtlijn toekent, komt eveneens 
aan bod in een arrest van het Hof van Justitie van 20 de-
cember 2017.27 Dit arrest betreft een verzoek tot inzage 
en rectificatie in de door een kandidaat geformuleerde 
schriftelijke antwoorden op een beroepsexamen en de 
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vorm van informatie (subjectief of informatief) die we-
gens haar inhoud, doel of gevolg gelieerd is aan een 
bepaalde natuurlijke persoon is immers een persoonsge-
geven.29

Wanneer er sprake is van persoonsgegevens, genie-
ten de betrokkenen in principe ook van de rechten die 
de AVG hen toekent. De draagwijdte van deze rechten 
dient evenwel te worden beoordeeld in functie van de 
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden 
verzameld. Derhalve is het Hof van oordeel dat er bij-
voorbeeld geen recht bestaat op rectificatie van (de 
inhoud van) de commentaar bij examenvragen. Dit 
geldt volgens ons bij uitbreiding voor alle evaluaties, 
meningen en opinies in het algemeen. Het Hof van Jus-
titie is de mening toegedaan dat gegevensbescher-
mingswetgeving niet als doel heeft om de juistheid van 
het besluitvormingsproces te garanderen. Met andere 
woorden, toezicht op de juistheid van de redenering 
achter een beslissing of evaluatie of op de juistheid van 
die beslissingen en evaluaties zelf, is geen taak van de 
gegevensbeschermingswetgeving. Daarvoor moet wor-
den gekeken naar andere wetgeving en controlemecha-
nismen (bijvoorbeeld door middel van een beroepspro-
cedure). Deze interpretatie van het Hof lijkt te 
verschillen van de zienswijze van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming.30 Tot slot spelen er ook en-
kele (algemene) uitzonderingen op de rechten van be-
trokkenen. Zo voorziet de AVG dat de uitoefening van 
een recht geen afbreuk mag doen aan de rechten en 
vrijheden van anderen. Ook nationale wetgeving kan 
voorzien in uitzonderingen op de rechten.

Hoe dan ook leert de rechtspraak dat het recht op inzage 
een significante impact kan hebben op de onderneming 
van de verwerkingsverantwoordelijke. Onder het adagium 
‘better safe than sorry’ is het aan te raden dat verwer-
kingsverantwoordelijken hierop vooraf inspelen door hun 
medewerkers, in het bijzonder HR en medewerkers die in 
contact staan met klanten, duidelijke instructies te geven 
over hoe zij moeten omgaan met de verwerking van per-
soonsgegevens buiten het kader van wel afgebakende 
programma’s en systemen, bijvoorbeeld wanneer zij ge-
bruikmaken van open velden in HR software of papieren 
filing systemen. Het zal in dit verband nuttig zijn om reke-
ning te houden met de richtlijnen van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming inzake het recht op inzage die 
in 2020 verwacht worden. Deze richtsnoeren zullen ho-
pelijk concrete tips voorzien voor verwerkingsverantwoor-
delijken.
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