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De verzoekschriftprocedure 
ex art. 35 UAVG in het 
internettijdperk
Een noodzakelijke rechtsingang voor de 
betrokkene?

mr. L.C. Molenaars en mr. H.A.J de Jong1

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer 
een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene als 
bedoeld in art. 15 tot en met 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). 
Deze verzoekschriftprocedure biedt een relatief eenvoudige en snelle rechtsingang aan individuen om 
te bewerkstelligen dat verwerkingsverantwoordelijken alsnog uitvoering geven aan bijvoorbeeld een 
verzoek om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Hoewel een dergelijke rechtsingang 
nodig lijkt te zijn in een wereld waarin op alsmaar toenemende schaal persoonsgegevens worden ver-
werkt door onder meer grote aanbieders van internetdiensten, blijkt er in de praktijk grote onduidelijk-
heid te bestaan over de (on)mogelijkheden die deze verzoekschriftprocedure biedt.
Met een analyse van de jurisprudentie en wetsgeschiedenis aangevuld met onze eigen praktijkerva-
ring delen wij graag enkele observaties over deze relatief onbekende rechtsingang. Daarbij richten wij 
ons op twee hoofdonderwerpen: het beperkt aantal verzoeken dat naar de letter van de wet in deze 
procedure kan worden ingesteld en de beroepstermijn van zes weken na ontvangst van het antwoord 
van de verwerkingsverantwoordelijke. Eerst volgt echter een korte beschrijving van het wettelijk kader.

1. Rechten van betrokkenen 

Aan de betrokkene2 wordt in de AVG een aantal 
rechten toegekend, zoals het recht om inzage van, 
rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens 
te verkrijgen.3 Indien en zodra een verwerkingsver-
antwoordelijke een verzoek van een betrokkene 
ontvangt, dient hij hier onverwijld en ieder geval 
binnen een maand op te reageren.4 Als de verwer-
kingsverantwoordelijke besluit om geen gevolg te 

1. Lisa Molenaars en Huub de Jong zijn beiden advocaat 
bij Louwers IP|Technology advocaten te Den Haag. 

2. Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon. Oftewel: degene op wie de persoonsgegevens 
betrekking hebben. 

3. Ook kan de betrokkene om beperking van de hem 
betreffende verwerking verzoeken, bezwaar maken 
tegen de verwerking of de verwerkingsverantwoor-
delijke verzoeken zijn gegevens over te dragen.

4. Af hankelijk van de complexiteit van het verzoek en 
van het aantal verzoeken kan op grond van art. 13 lid 
3 AVG die termijn zo nodig met nog eens twee maan-
den worden verlengd, mits de betrokkene binnen een 
maand na ontvangst van het verzoek in kennis wor-
den gesteld van een dergelijke verlenging. 

geven aan een verzoek dient hij onder meer aan te 
geven wat de reden daarvan is.5

2. De verzoekschriftprocedure 

Op grond van art. 79 AVG heeft de betrokkene het 
recht om een doeltreffende voorziening in rechte in 
te stellen indien hij van mening is dat zijn rechten 
uit hoofde van de AVG zijn geschonden ten gevolge 
van een verwerking van zijn persoonsgegevens die 
niet aan de AVG voldoet. Het is aan de lidstaten om 
te bepalen hoe uitvoering wordt gegeven aan deze 
verplichting. Art. 35 Uitvoeringswet AVG (‘UAVG’) 
betreft hier een uitwerking van. Het eerste lid van 
dit artikel luidt als volgt: 

‘Indien de beslissing op een verzoek als bedoeld 
in  art ikel 34  is genomen door een ander dan 
een bestuursorgaan, kan de belanghebbende 
zich tot de rechtbank wenden met het schrif te-
lijk verzoek de verwerkingsverwerkingsverant-
woordelijke te bevelen het verzoek als bedoeld in 

5. Art. 12 lid 4 AVG. 
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de art ikelen 15 tot en met 22 van de verordening 
alsnog toe of af te wijzen.’6

Deze rechtsingang is niet nieuw. Art. 35 UAVG bor-
duurt voort op het oude art. 46 Wet bescherming 
persoonsgegevens (‘Wbp’) en art. 34 Wet persoons-
registraties7 (‘Wpr’). De wetgeschiedenis en recht-
spraak over die bepalingen kunnen daarmee van 
belang zijn bij de uitleg van art. 35 UAVG.8 
In de parlementaire stukken uit begin jaren tachtig 
valt hierover het volgende te lezen:

‘Intussen is er naar gestreefd deze beroepsgang 
niet ingewikkelder te maken dan nodig is. 
Daarom is op de behandeling van correct ieza-
ken de minder formele verzoekschrif tprocedure 
van toepassing verklaard, met dien verstande 
dat het vereiste van verplichte procureursbij-
stand daarbij niet zal gelden.’9

De wetgever achtte de verzoekschriftprocedure 
kortom een laagdrempelige manier voor betrokke-
nen om op te komen tegen beslissingen van verwer-
kingsverantwoordelijken vanwege het informele 
karakter daarvan. De procedure voor de rechter 
moest worden afgewikkeld op de wijze voorzien in 
de algemene regeling van de verzoekschriftproce-
dure, maar de verplichte procureursbijstand10 werd 
daarbij uitdrukkelijk uitgezonderd. Ook in het hui-
dige art. 35 lid 4 UAVG staat dat de indiening van 
het verzoekschrift niet door een advocaat hoeft te 
geschieden.11 
In de regel wordt een verzoekschriftprocedure 
inderdaad als informeler beschouwd dan een dag-
vaardingsprocedure, zeker wanneer daarbij geen 
verplichte procesvertegenwoordiging aan de orde 
is. Een verzoekschrift kent immers nauwelijks 
vormvereisten. Bovendien identificeert de recht-
bank wie de belanghebbenden zijn zodra zij een 
verzoekschrift ontvangt en zendt het verzoek-

6. De bestuursrechtelijke route die bewandeld dient te 
worden indien de verwerkingsverantwoordelijke een 
bestuursorgaan is, wordt in deze opinie buiten be-
schouwing gelaten.

7. Onder de Wpr konden alleen betrokkenen een derge-
lijk verzoek indienen, maar sinds de inwerkingtre-
ding van de Wbp kunnen ook derde belanghebben-
den dat. Voor meer informatie zie Kamerstukken II 
1997/98, 25892, 3, p. 175.

8. Het Hof Amsterdam heeft dit op 5 november 2019 ook 
expliciet bevestigd in ECLI: NL: GHAMS: 2019: 3966, r.o. 
3.4.3. 

9. Kamerstukken II 1981/82, 17207, 3, p. 40. In de memorie 
van toelichting bij dit wetsvoorstel, dat later weer is 
ingetrokken, is de verzoekschriftprocedure nog op-
genomen in art. 78 Wpr. Dit artikel is later nagenoeg 
ongewijzigd overgenomen in art. 34 Wpr. 

10. Destijds voorgeschreven in art. 429d lid 3 Rv. 
11. Zie ook art. 46 lid 4 Wbp. Onlangs heeft de Hoge Raad 

geoordeeld dat art. 46 lid 4 Wbp geen betrekking 
heeft op de procedure in cassatie. Het cassatiever-
zoekschrift dient dus wel te worden ondertekend 
door een advocaat bij de Hoge Raad (HR 10 mei 2019, 
ECLI: NL: HR: 2019: 685). 

schrift aan hen door. Er hoeft door de betrokkene 
dus geen deurwaarder te worden ingeschakeld 
voor betekening van het verzoekschrift. 
De wetgever heeft besloten om de bestaande ver-
zoekschriftprocedure te handhaven in de UAVG. 
Opvallend is dat in de parlementaire stukken bij de 
Wbp12 en de UAVG13 geen aandacht wordt besteed 
aan de vraag of het nog steeds nodig en wenselijk 
is om deze verzoekschriftprocedure te handhaven 
naast of in plaats van de dagvaardingsprocedure. 
Dit terwijl uit de jurisprudentie blijkt dat er in de 
praktijk onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte 
van en de beroepstermijn die geldt bij deze bijzon-
dere rechtsingang. Hierna volgt een analyse van 
deze jurisprudentie en daarbij behorende wetsge-
schiedenis aangevuld met onze eigen bevindingen.

3. Beperkt aantal verzoeken 

3.1. Verzoekschriftprocedure

Op basis van de tekst van art. 35 UAVG lijkt te 
moeten worden geconcludeerd dat de betrokkene 
slechts een beperkt aantal verzoeken kan instellen 
in deze verzoekschriftprocedure. In het wetsarti-
kel staat immers dat de belanghebbende zich tot 
de rechtbank kan wenden met het schriftelijk ver-
zoek de verwerkingsverantwoordelijke te bevelen 
het verzoek als bedoeld in art. 15 tot en met 22 van 
de verordening alsnog toe of af te wijzen. Voor het 
instellen van andere verzoeken of vorderingen lijkt 
daarmee in een dergelijke procedure geen plaats te 
zijn.
De Rechtbank Overijssel oordeelde recentelijk 
inderdaad dat deze rechtsgang geen ruimte biedt 
om een verklaring voor recht te vorderen. Zij ver-
woordde dat zo: 

‘De rechtbank kan in deze verzoekschrif tpro-
cedure dus slechts bevelen dat een verzoek als 
bedoeld in art ikel 15 tot en met 22 van de AVG 
alsnog moet worden toe- of afgewezen. De door 
[eiseres] gevorderde verklaringen voor recht 
gaan het bestek van deze verzoekschrif tproce-
dure te buiten en zullen daarom worden afge-
wezen.’14 

In lijn met het voorgaande oordeelde de Rechtbank 
Zutphen in 2009 al dat er in de verzoekschriftpro-
cedure op grond van de Wbp geen andere vorderin-
gen konden worden ingesteld, waaronder een vor-
dering tot schadevergoeding: 

‘Art ikel 46 van de Wbp bepaalt dat in het geval 
een beslissing als bedoeld in art ikel 45 is geno-
men door een ander dan een bestuursorgaan, 
de belanghebbende zich tot de rechtbank kan 

12. Kamerstukken II 1997/98, 25892, 3. 
13. Kamerstukken II 2017/-18, 34851, 3.
14. Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019, ECLI: NL: RBOVE: 

2019: 3755, r.o. 4.2. 
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wenden met het schrif telijke verzoek, de ver-
antwoordelijke te bevelen alsnog een verzoek 
als bedoeld in de art ikelen 30, derde lid, 35, 36 
of 38 tweede lid, toe of af te wijzen dan wel een 
verzet als bedoeld in de art ikelen 40 of 41 niet 
te honoreren.
Art ikel 49 bepaalt dat -kort gezegd- indien ie-
mand schade lijdt doordat ten opzichte van 
hem in strijd wordt gehandeld met de bij of 
krachtens deze wet gegeven voorschrif ten hij 
aanspraak kan maken op schadevergoeding.
Nu art ikel 46 Wbp niet verwijst naar het be-
paalde in art ikel 49 Wbp dient de vordering tot 
schadevergoeding bij dagvaarding aanhangig 
gemaakt te worden.
Ook de vorderingen als weergegeven onder 3.1.3 
van haar verzoekschrif t vallen niet onder het 
bereik van art ikel 46 Wbp en dienen daarom 
bij dagvaarding aanhangig gemaakt te wor-
den.’15 

Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de 
rechtbank anders had geoordeeld indien de (U)AVG 
reeds in werking was getreden ten tijde van dit ge-
schil. In art. 35 UAVG wordt immers ook enkel ver-
wezen naar art. 15 tot en met 22 AVG en niet naar 
art. 82 AVG dat betrekking heeft op schadevergoe-
ding. 
Beide beschikkingen betreffen een zuivere uitleg 
van de wettekst, waaruit lijkt te volgen dat er via 
deze rechtsingang in elk geval geen schadevergoe-
ding of verklaring voor recht kan worden gevor-
derd. 
Het Hof Den Haag is het daar evenwel niet mee 
eens. Zij oordeelde in 2015 namelijk dat het in een 
procedure ex art. 46 Wbp wel mogelijk is om een 
verzoek tot schadevergoeding in te dienen.16 Het hof 
is daarbij in de ontstaansgeschiedenis van de Wbp 
en de Wpr gedoken. Hieruit blijkt dat de wetgever 
begin jaren tachtig aanvankelijk de mogelijkheid 
wilde bieden om in de verzoekschriftprocedure 
schadevergoeding te vragen. In het eerste wetsont-
werp van de Wpr was daarin zelfs uitdrukkelijk 
voorzien. Naderhand heeft de wetgever deze moge-
lijkheid geschrapt, omdat zij het niet passend achtte 
een verzoek tot schadevergoeding in een verzoek-
schriftprocedure mogelijk te maken, aangezien de 
bewijsregeling van die procedure daarop niet was 
afgestemd.17 Desondanks overwoog het Hof Den 
Haag als volgt: 

‘In het sinds 1 januari 2002 geldende Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering wordt in art i-
kel 284 bepaald dat de bewijsrechtelijke regels 
zoals neergelegd in de art ikelen 149-207 van 
overeenkomst ige toepassing zijn op de verzoek-
schrif tprocedure, tenzij de aard van de zaak 

15. Rechtbank Zutphen 8 oktober 2009, ECLI: NL: RBZUT: 
2009: BK4206, r.o. 5.27.

16. Hof Den Haag 1 september 2015, ECLI: NL: GHDHA: 
2015: 2332. 

17. Kamerstukken II 1984/85, 19 095, 1-3, p. 39. 

zich hiertegen verzet. (…). Thans kan daarom 
niet langer worden gezegd dat de bewijsrege-
ling van de verzoekschrif tprocedure, althans 
van de (content ieuze) verzoekschrif tprocedure 
op de voet van art ikel 46 Wbp, niet is afgestemd 
op het verzoek tot schadevergoeding. De reden 
waarom de wetgever zich dest ijds genoodzaakt 
zag om het verzoek tot schadevergoeding niet 
toe te staan in de procedure ex art ikel 46 Wbp, 
is inmiddels dus vervallen.
Het voorgaande in aanmerking nemende, moet 
naar het oordeel van het hof worden aangeno-
men dat proceseconomie en ef fect iviteit van de 
Wbp meebrengen dat een verzoek tot schade-
vergoeding (ook) kan worden meegenomen in 
de verzoekschrif tprocedure ex art ikel 46 Wb-
p.’18

In navolging van het Hof Den Haag oordeelde de 
Rechtbank Amsterdam in 2017 ook dat een vorde-
ring tot schadevergoeding kon worden meegeno-
men in de verzoekschriftprocedure ex art. 46 Wbp. 
Daarnaast was de rechtbank van oordeel dat er in 
deze procedure ruimte was om een verklaring voor 
recht uit te spreken, gezien het directe verband tus-
sen de verzoeken in kwestie en omdat niet van mis-
bruik van de procesgang was gebleken.19

Opvallend is dan ook dat diezelfde rechtbank ruim 
twee jaar later overwoog dat zowel een verbod om 
in de toekomst persoonsgegevens te verwerken als 
een vordering tot betaling van immateriële scha-
devergoeding niet door middel van een verzoek-
schrift, maar door middel van een dagvaarding 
moesten worden ingesteld.20 De Rechtbank Amster-
dam zei daarover het volgende:

‘Dat een zaak als de onderhavige alleen bij 
dagvaarding bij de civiele rechter aangebracht 
kan worden is ook gepast. Deze zaak gaat im-
mers in essent ie om de vraag of sprake is van 
een onrechtmatige publicat ie en of hierdoor 
immateriële schade is veroorzaakt. Dergelijke 
zaken dienen in beginsel door middel van een 
dagvaardingsprocedure aanhangig gemaakt 
te worden nu hierbij door de wetgever bepaalde 
waarborgen in het leven zijn geroepen, onder 
meer om er voor te zorgen dat de gedaagde par-
t ij ook inderdaad betrokken wordt in de proce-
dure.’21

Wij kunnen ons vinden in dit oordeel. Hoewel 
deze overweging zich lijkt te beperken tot situaties 
waarin er sprake is van een onrechtmatige publica-

18. Hof Den Haag 1 september 2015, ECLI: NL: GHDHA: 
2015: 2332, r.o. 17. 

19. Rechtbank Amsterdam 22 juni 2017, ECLI: NL: RBAMS: 
2017: 4402, r.o. 4.1 en 4.2.1. 

20. Beide procedures hadden nog betrekking op de Wbp, 
maar niet valt aan te nemen dat dit onder de AVG tot 
een andere uitkomst had geleid. 

21. Rechtbank Amsterdam 31 januari 2019, ECLI: NL: 
RBAMS: 2019: 645, r.o. 4.6. 
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tie, zou dit in onze ogen niet anders moeten zijn in 
situaties waarin de betrokkene van mening is dat 
zijn persoonsgegevens op (een andere) onrechtma-
tige wijze door de verwerkingsverantwoordelijke 
worden verwerkt.
De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde in 2017 
– ogenschijnlijk zonder zich eerst af te vragen of 
de verzoekschriftprocedure ex art. 46 Wbp zich 
daar wel voor leende – dat de verwerkingsverant-
woordelijke een immateriële schadevergoeding 
ter hoogte van honderd euro moest betalen omdat 
er sprake zou zijn van een inbreuk op fundamen-
tele rechten van de verzoekster. In tegenstelling 
tot de Rechtbank Amsterdam achtte de Rechtbank 
Noord-Nederland een dagvaardingsprocedure dus 
niet noodzakelijk om een dergelijke vordering in te 
kunnen stellen.22

3.2. Dagvaardingsprocedure

Bij een dagvaardingsprocedure zal niet snel dis-
cussie ontstaan over de vraag of daarin schade kan 
worden gevorderd of een verklaring voor recht kan 
worden uitgesproken. Indien een betrokkene niet 
louter wenst te bewerkstelligen dat zijn verzoeken 
alsnog worden toe- of afgewezen, maar bijvoor-
beeld ook schadevergoeding wenst, lijkt het daar-
om verstandig om (ook) een dagvaardingsprocedu-
re te starten.23

Dit gebeurde recentelijk nog bij de Rechtbank Over-
ijssel, waarin gelijktijdig een bodemprocedure 
werd ingeleid met zowel een verzoekschrift als met 
een dagvaarding. De rechtbank oordeelde dat deze 
gang van zaken geen misbruik van procesrecht 
opleverde. De redenering van de rechtbank werd 
ingegeven door het feit dat zij van oordeel was dat 
de verzoekschriftprocedure slechts een beperkte 
reikwijdte heeft:

‘De door [eiseres] gestarte verzoekschrif tproce-
dure betref t een verzoek als bedoeld in art ikel 
35 UAVG. Met deze specifieke verzoekschrif t-
procedure kan slechts bewerkstelligd worden 
dat de rechtbank bepaalt dat een verzoek als 
bedoeld in art ikel 15 tot en met 22 van de AVG 
alsnog moet worden toe- of afgewezen. Met uit-
zondering van de wens haar gegevens te ver-
wijderen, gaan de eisen van [eiseres] het bestek 
van een verzoekschrif tprocedure als bedoeld in 
art ikel 35 UAVG te buiten. Voor het grootste deel 
van haar eisen is [eiseres] dus aangewezen op 
de ‘gewone’ dagvaardingsprocedure. Dat [eise-
res] deze dagvaardingsprocedure aanhangig 
heeft gemaakt naast een verzoekschrif tproce-

22. Rechtbank Noord-Nederland 3 mei 2017, ECLI: NL:  
RBNNE: 2017: 1700, r.o. 4.13. 

23. Bij een dagvaardingsprocedure moeten partijen in 
de regel langer op een uitspraak wachten dan bij een 
verzoekschriftprocedure, vanwege de termijnen die 
daarbij in acht moeten worden genomen. 

dure leidt dan ook niet tot het oordeel dat zij 
misbruik maakt van procesrecht.’24

De rechtbank heeft in het midden gelaten of de be-
trokkene zich in onderhavig geval had kunnen be-
perken tot enkel een dagvaardingsprocedure.25

3.3. Tussenconclusie 

Er is tot op heden geen eenduidig antwoord te ge-
ven op de vraag welke verzoeken er precies kunnen 
worden ingesteld in een verzoekschriftprocedure 
ex art. 35 UAVG. De Nederlandse wetgever heeft in 
onze ogen een natuurlijk moment laten passeren 
door hierover geen duidelijkheid te scheppen in de 
UAVG. Uit de rechtspraak die is gewezen onder de 
Wbp bleek immers al dat partijen worstelden met 
deze vraag. Hoewel art. 35 UAVG materieel op dit 
punt niet verschilt van art. 46 Wbp is ons wel op-
gevallen dat de rechtspraak die is gewezen onder de 
AVG wel (vaker) uit lijkt te gaan van een beperkte 
reikwijdte van deze bijzondere rechtsingang. 

4. De zes-weken termijn 

4.1. Verzoekschriftprocedure 

Uit de jurisprudentie volgt dat ook de zes weken ter-
mijn waarbinnen het verzoekschrift moet worden 
ingediend tot discussie leidt. Deze termijn is zowel 
opgenomen in het oude art. 46 Wbp als in het huidi-
ge art. 35 UAVG. Lid 2 van dit artikel luidt: 

‘Het verzoekschrif t wordt ingediend binnen zes 
weken na ontvangst van het antwoord van de 
verwerkingsverwerkingsverantwoordelijke. In-
dien de verwerkingsverwerkingsverantwoor-
delijke niet binnen de in art ikel 12, derde lid, 
van de verordening genoemde termijnen heeft 
geantwoord, is de indiening van het verzoek-
schrif t niet aan een termijn gebonden.’26

De wettekst lijkt helder. Wanneer de betrokkene 
een verzoek heeft ingediend en de verwerkings-
verantwoordelijke afwijzend of onvolledig op dat 
verzoek reageert, dan heeft de betrokkene nog zes 
weken de tijd om een verzoekschriftprocedure 
aanhangig te maken. In de praktijk hangt dit nauw 
samen met discussie over de vraag of een bepaald 
bericht aangemerkt moet worden als een verzoek 
van de betrokkene of antwoord van de verwer-
kingsverantwoordelijke in de zin van de AVG res-
pectievelijk de Wbp.
Deze discussie speelde bij het Hof Amsterdam dat in 
2016 oordeelde dat het eerste verzoek dat namens 
de betrokkene was gedaan aan te merken was als 

24. Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019, ECLI: NL: RBOVE: 
2019: 3754, r.o. 4.1. 

25. De auteurs hebben ZorgkaartNederland vertegen-
woordigd in deze procedure. 

26. Art. 46 lid 1 Wbp luidt nagenoeg hetzelfde. 
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een inzageverzoek in de zin van art. 35 Wbp.27 Dit 
had tot gevolg dat het verzoekschrift na de zes 
weken termijn was ingediend en dat leidde tot 
niet-ontvankelijkheid. Het feit dat de raadsman in 
een latere brief nogmaals om verstrekking van het 
advies had gevraagd, ditmaal met een nadrukkelijk 
beroep op artikel 35 Wbp, leidde niet tot een ander 
oordeel.28 Wij kunnen ons vinden in dit oordeel van 
het hof. 
Uit de rechtspraak blijkt echter dat de zes weken 
termijn niet altijd strikt wordt geïnterpreteerd. Uit 
een beschikking van de Rechtbank Noord-Neder-
land in 2017 blijkt dat in die zaak niet in geschil was 
dat (i) het verzoek op 17 juli 2016 was gedaan (ii) de 
verwerkingsverantwoordelijke hierop op 10 augus-
tus 2016 had geantwoord en (iii) verzoekster op 18 
oktober 2016 een verzoekschrift had ingediend. Dat 
was bijna negen weken na het eerste antwoord van 
de verwerkingsverantwoordelijke. Toch oordeelde 
de rechtbank dat het verzoekschrift niet te laat was 
ingediend, nu de verwerkingsverantwoordelijke na 
10 augustus 2019 nog nader onderzoek had verricht, 
dit ook aan verzoekster had medegedeeld en op 28 
september 2016 nog stukken aan verzoekster had 
gezonden die betrekking hadden op het verzoek. 
De rechtbank was van oordeel dat de zes weken 
termijn op die laatste datum was aangevangen en 
verklaarde de verzoekster ontvankelijk in haar 
verzoeken.29 
Een variant op dit thema speelde in een zaak die 
recentelijk bij de Rechtbank Midden-Nederland 
diende. De verwerkingsverantwoordelijke had 
niet binnen een maand geantwoord op het verzoek 
van de betrokkene, waardoor het indienen van een 
verzoekschrift volgens de rechtbank niet aan ter-
mijn was gebonden. Die termijn ving volgens de 
rechtbank ook niet aan toen de verwerkingsver-
antwoordelijke na het verstrijken van de initiële 
reactietermijn alsnog antwoordde.30 Deze uitleg is 
in overeenstemming met de wettekst. 
In 2015 kwam de Rechtbank Amsterdam de betrok-
kene op andere wijze tegemoet door als volgt te oor-
delen: 

‘Het door [verzoeker] in zijn brief van 24 juli 
2013 gedane verzoek om hercodering en de af-
wijzing daarop van ICS bij brief van 8 augustus 
2013 zijn aan te merken als een verzoek als be-
doeld in art 36 lid 1 Wbp respect ievelijk een ant-
woord als bedoeld in art 46 lid 2 Wbp. De recht-
bank zal deze stukken echter bij de beoordeling 
van de ontvankelijkheid van [verzoeker] buiten 
beschouwing laten, omdat niet is gebleken dat 
[verzoeker] bij dat verzoek bijstand heeft gehad 
van een jurist, op grond waarvan bekendheid 

27. Dit in tegenstelling tot het verweer van de raadsman.
28. Hof Amsterdam 2 februari 2016, ECLI: NL: GHAMS: 

2016: 358, r.o. 2.5. 
29. Rechtbank Noord-Nederland 13 maart 2017, ECLI: NL: 

RBNNE: 2017: 877, r.o. 4.1 – 4.4. 
30. Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2019, ECLI: NL: 

RBMNE: 2019: 2434, r.o. 3.3.

met de hem ter beschikking staande rechtsmid-
delen en de daarvoor geldende termijnen mocht 
worden verondersteld.’31

Wij achten deze redenering van de rechtbank onbe-
grijpelijk en in ieder geval onjuist, vooral vanwege 
het feit dat in art. 46 lid 4 Wbp – en thans ook in art. 
35 lid 4 UAVG – nu juist uitdrukkelijk is opgenomen 
dat het verzoekschrift niet door een advocaat hoeft 
te worden ingediend. Daarmee valt niet te rijmen 
dat er door de rechter bepaalde stukken buiten be-
schouwing worden gelaten enkel omdat de verzoe-
ker op dat moment niet werd bijgestaan door een 
jurist. 
Het Hof Amsterdam hielp een betrokkene in 2013 
op een andere manier door te oordelen dat een 
verwijderverzoek niet eerst bij de verwerkingsver-
antwoordelijke hoefde te worden ingediend.32 Het 
hof kwam tot dit oordeel omdat er eerder wel een 
inzageverzoek bij de verwerkingsverantwoordelij-
ke was gedaan, waarop niet op de juiste wijze was 
gereageerd en het de verwerkingsverantwoorde-
lijke van meet af aan duidelijk had moeten zijn ge-
weest dat de betrokkene geen verwerking van zijn 
gegevens wenste. In casu ging het namelijk om een 
kredietverzekeringsmaatschappij die de gegevens 
van de betrokkene ongevraagd in haar database 
had opgenomen teneinde diens kredietwaardig-
heid te controleren om die gegevens vervolgens aan 
derden te verkopen. In deze context kunnen wij de 
pragmatische benadering van het hof begrijpen, 
maar deze uitleg stemt naar onze mening niet over-
een met de wet. 
Tot slot oordeelde de Rechtbank Overijssel recente-
lijk nog dat de in art. 35 UAVG opgenomen termijn 
onverlet laat dat een belanghebbende opnieuw 
kan verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijde-
ren, waarop een (nieuw) besluit zal moeten volgen 
met een nieuwe termijn voor het indienen van een 
verzoekschrift.33 Kortom, indien de betrokkene de 
termijn van zes weken laat passeren, kan hij zijn 
eerdere verzoek opnieuw indienen waarna er een 
nieuwe periode van zes weken aanvangt. Wij zijn 
van oordeel dat de zes weken termijn hiermee in 
feite een dode letter wordt. 

4.2. Dagvaardingsprocedure 

Sommige rechters hanteren strikt de zes weken 
termijn terwijl andere rechters betrokkenen na die 
termijn toch ontvankelijk verklaren in hun ver-
zoeken. Hoe zit het als de betrokkene een dagvaar-
dingsprocedure instelt? Kan de betrokkene de zes 
weken termijn van de verzoekschriftprocedure in 
art. 35 lid 2 UAVG daarmee ontlopen? Het Hof Den 
Haag vond van wel:

31. Rechtbank Amsterdam 26 februari 2015, ECLI: NL: 
RBAMS: 2015: 1074, r.o. 4.3.

32. Hof Amsterdam 5 maart 2013, ECLI: NL: GHAMS: 2013: 
697, r.o. 3.5. 

33. Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019, ECLI: NL: RBOVE: 
2019: 3755, r.o. 4.5. 



Nr. 6 december 2019 227Tijdschrif t voor  INTERNETRECHT

De verzoekschrif tprocedure ex art. 35 UAVG in het internett ijdperk 

‘Het is waar dat art ikel 46 Wbp voor de betrok-
kene die bezwaar heeft tegen de verwerking van 
zijn persoonsgegevens, een speciale rechtsgang 
biedt om daartegen op te komen. Dat neemt 
echter niet weg dat een verwerking die strijdig 
is met de Wbp een onrechtmatig handelen te-
genover de betrokkene oplevert en dat aan deze 
in elk geval ook de algemene bevoegdheid ten 
dienste staat zich tot de civiele rechter te wen-
den met een vordering tot schadevergoeding of 
tot het staken of ongedaan maken van het be-
weerde onrechtmatig handelen. Bovendien valt 
niet in te zien waarom hij, als hij de termijn 
van art ikel 46 Wbp heeft laten verstrijken, niet 
een verzoek tot verbetering of verwijdering van 
zijn persoonsgegevens kan doen (ook al heef t 
hij dat kennelijk al eens eerder gedaan) om bij 
afwijzing daarvan alsnog de weg van art ikel 
46 Wbp te volgen. Het beginsel "ne bis in idem" 
kan daar naar het oordeel van het hof op geen 
enkele wijze tegen ingebracht worden: er is im-
mers nog nooit een rechterlijk oordeel over de 
rechtmatigheid van de registrat ie gegeven.’34 

Uit dit oordeel lijkt te kunnen worden afgeleid dat 
een betrokkene kan kiezen of hij een dagvaardings-
procedure of een verzoekschriftprocedure instelt. 
In een dagvaardingsprocedure lijkt de betrokkene 
in het geheel niet gebonden te zijn aan de zes weken 
termijn. Dit volgt ook niet uit de wet. En in de ver-
zoekschriftprocedure kan de betrokkene, indien 
de zes weken termijn reeds is verstreken, een her-
haald verzoek indienen om bij afwijzing daarvan 
alsnog een verzoekschriftprocedure in te stellen. 
Waarschijnlijk heeft de Rechtbank Overijssel haar 
oordeel35– zoals hiervoor besproken – op dit arrest 
gebaseerd. 
Dit arrest van het Hof Den Haag lijkt in tegenspraak 
te zijn met een later arrest van het Hof Amsterdam 
dat van oordeel was dat de zes weken termijn ook in 
een kort geding geldt: 

‘Bij brief van 12 november 2015 en e-mail van 
27 november 2015 heeft de gemacht igde van 
[appellant] ING verzocht tot verwijdering van 
de BKR-registrat ie over te gaan. De incassoge-
macht igde van ING heeft bij e-mail van 7 de-
cember 2015 afwijzend op het verzoek van [ap-
pellant] geantwoord. Ingevolge het bepaalde bij 
art ikel 46 lid 2 Wbp had [appellant] vervolgens 
binnen zes weken na ontvangst van deze brief 
een verzoekschrif t behoren in te dienen bij de 
rechtbank strekkende tot hetgeen hij thans in 
deze procedure vordert. [appellant] heef t niet 
betwist dat hij zo een verzoekschrif t niet heef t 
ingediend. Dit heef t tot gevolg dat [appellant] 
niet, ook niet bij wege van vorderingen in kort 
geding, alsnog in rechte tegen de afwijzing van 
zijn verzoeken kan opkomen.

34. Hof Den Haag, 15 december 2015, ECLI: NL: GHDHA: 
2015: 3815, r.o. 4.3. 

35. Zie voetnoot 33. 

De conclusie is dat [appellant] niet ontvankelijk 
is in zijn vorderingen. (…).’36 

Zeer recentelijk heeft het Hof Amsterdam haar oor-
deel, dat de zes weken termijn zowel voor het instel-
len van een verzoekschriftprocedure als voor een 
kortgedingprocedure geldt, bevestigd.37 Interessant 
is dat het hof in dit arrest ook is ingegaan op de sa-
menhang tussen verzoekschriftprocedure en een 
kortgedingprocedure. Zij overwoog in dit verband 
dat de bijzondere rechtsingang van art. 35 UAVG er 
niet aan in de weg staat dat vragen over de verwer-
king van persoonsgegevens in een kort geding aan 
de rechter worden voorgelegd. Indien zich echter 
een situatie voordoet waarin de gevraagde voor-
ziening strekt tot staking van de verwerking van 
persoonsgegevens en de verwerkingsverantwoor-
delijke is gedagvaard nadat de zes weken termijn is 
verstreken, dient de eiser in beginsel niet-ontvan-
kelijk te worden verklaard in zijn vorderingen. Het 
hof overwoog hieromtrent als volgt: 

‘De eiser in kort geding zal zijn spoedeisend be-
lang in een geval als het onderhavige namelijk 
moeten onderbouwen tegen de achtergrond van 
het stelsel van art ikel 21 AVG en 35 UAVG. Dat 
stelsel berust op de gedachte dat part ijen eerst 
zelf trachten tot overeenstemming te komen en 
dat de belanghebbende bij een afwijzende reac-
t ie op straf fe van niet-ontvankelijkheid slechts 
beperkte t ijd heeft om zijn bezwaren daartegen 
aan de rechter voor te leggen (vgl. gerechtshof 
Amsterdam 2 februari 2016, ECLI: NL: GHAMS: 
2016: 358). Het wettelijk stelsel strekt mede ertoe 
te voorkomen dat de verwerkingsverantwoor-
delijke rauwelijks of lange t ijd nadat hij het ver-
zoek heeft afgewezen, wordt gedagvaard. (…).’38

Verder is het hof nog van oordeel dat betrokkenen 
verzoeken op grond van art. 21 AVG (recht van 
bezwaar) te allen tijde – en derhalve meermalen – 
kunnen doen en dat zij daarom in beginsel eerst 
een nieuw verzoek bij de verwerkingsverantwoor-
delijke moeten indienen als de zes weken termijn is 
verstreken. Indien de betrokkene na deze termijn 
toch de weg van het kort geding verkiest, zal hij zijn 
spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening 
tegen de achtergrond van het voorgaande moeten 
onderbouwen. In onze eigen woorden is het Hof 
Amsterdam kortom van oordeel dat de betrokkene 
de zes weken termijn niet kan omzeilen door een 
kortgedingprocedure te starten, tenzij hij toch hard 
kan maken dat hij daarbij een spoedeisend belang 
heeft. Het lijkt erop dat daarvan alleen in uitzon-
derlijke omstandigheden sprake zal zijn. 

36. Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI: NL: GHAMS: 
2017: 5289, r.o. 3.5 – 3.6. 

37. Hof Amsterdam 5 november 2019, ECLI:NL: 
GHAMS:2019:3966, r.o. 3.2. 

38. Hof Amsterdam 5 november 2019, ECLI:NL: 
GHAMS:2019:3966, r.o. 3.4.5. 
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Maar hoe zit het als de zes weken termijn nog niet 
is verstreken en de betrokkene de weg van een kort 
geding boven een verzoekschriftprocedure ver-
kiest? Volgens de Rechtbank Midden-Nederland 
bestaat er in dat geval alsnog de mogelijkheid om 
een verzoekschriftprocedure in te stellen en kan in 
een kort geding vooruit worden gelopen op de uit-
komst daarvan.39 Wij willen daaraan toevoegen dat 
ook in verzoekschriftprocedure om een voorlopige 
voorziening kan worden verzocht. 
In lijn met het hiervoor besproken arrest van het 
Hof Amsterdam oordeelde de Rechtbank Den Haag 
het afgelopen jaar in een kort geding dat de eiser 
in kwestie de voorgeschreven verzoekschriftpro-
cedure niet mocht omzeilen door zich (enkel) te 
beroepen op de algemene regeling betreffende 
onrechtmatig handelen, nu de betrokkene met 
deze procedure feitelijk probeerde te bewerkstelli-
gen dat de op zijn naam voorkomende (negatieve) 
BKR-registraties werden verwijderd. Daarbij be-
trok de rechtbank dat de AVG leidend is voor het 
oordeel of al dan niet onrechtmatig is gehandeld in 
de zin van art. 6:162 BW. Tussen partijen was niet in 
geschil dat de zes weken termijn was overschreden. 
Onder deze en andere omstandigheden werd de be-
trokkene – naar onze mening terecht – niet ontvan-
kelijk verklaard in zijn vorderingen.40 
De Rechtbank Rotterdam kwam in een kortgeding-
procedure in 2018 echter tot een heel ander oordeel. 
ING was van mening dat de betrokkene niet ont-
vankelijk moest worden verklaard in zijn vorderin-
gen, aangezien de kort geding dagvaarding pas tien 
maanden na afwijzing van het verwijderverzoek 
was ingediend.41 De Rechtbank Rotterdam ging 
voorbij aan dit verweer en oordeelde in navolging 
van het hiervoor besproken arrest van het Hof Den 
Haag dat een verwerking van persoonsgegevens 
die strijdig is met de AVG een onrechtmatig hande-
len tegenover de betrokkene oplevert en dat aan die 
betrokkene óók de algemene bevoegdheid ten dien-
ste staat zich tot de civiele rechter te wenden met 
een vordering tot het staken of ongedaan maken 
van het beweerde onrechtmatig handelen.42

4.3. Tussenconclusie 

Hoewel de zes weken termijn op het eerste gezicht 
een duidelijk criterium lijkt, wordt deze termijn 
door rechters niet altijd strikt gehanteerd. Dat is 
zowel het geval in verzoekschriftprocedures als in 
dagvaardingsprocedures, waarbij sommige rech-
ters in het laatste geval van oordeel zijn dat de zes 
weken termijn sowieso niet van toepassing is. 

39. Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2019, ECLI: NL: 
RBMNE: 2019: 2434. 

40. Rechtbank Den Haag 28 februari 2018, ECLI: NL: RBD-
HA: 2019: 1988, r.o. 4.9. 

41. De ING haalde hierin de eerder besproken beschik-
king van de Rechtbank Amsterdam aan (zie voetnoot 
31). 

42. Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2018, ECLI: NL: 
RBROT: 2018: 7070. 

4.4. Ratio achter termijn?

In het licht van het voorgaande vragen wij ons af 
wat de ratio van de wetgever is achter de zes we-
ken termijn zoals opgenomen in art. 35 UAVG. In de 
parlementaire stukken bij de UAVG, Wbp en Wpr43 
wordt hier niets over gezegd.
Deze termijn lijkt geïnspireerd te zijn op de be-
zwaar- en beroepstermijn die in het bestuurs-
recht geldt.44 De ratio achter deze termijn in het 
bestuursrecht blijkt onder meer het bieden van 
rechtszekerheid aan belanghebbenden en derde be-
langhebbenden te zijn.45 In de hiervoor genoemde 
jurisprudentie spelen de belangen van derden ech-
ter nauwelijks een rol. Dat neemt niet weg dat de be-
trokkene en verwerkingsverantwoordelijke gebaat 
kunnen zijn bij rechtszekerheid, maar een termijn 
van zes weken blijkt in de praktijk niet altijd goed 
werkbaar en daarmee vooral in het belang van de 
verwerkingsverantwoordelijke te zijn.
Daar staat tegenover dat de zes weken termijn per 
definitie relatief is in geval van een inzageverzoek. 
In overweging 63 van de AVG staat immers dat be-
trokkenen het recht op inzage eenvoudig en ‘met 
redelijke tussenpozen’ moeten kunnen uitoefenen 
op basis waarvan betrokkenen een inzageverzoek 
mogen herhalen. Uit de woorden ‘te allen tijde’ van 
art. 21 AVG volgt volgens het Hof Amsterdam ook 
dat de betrokkene meermalen een beroep op het 
recht van bezwaar kan doen. Daarbij wordt in het 
midden gelaten of het feitelijk moet gaan om een 
nieuw verzoek of dat een herhaald verzoek ook is 
toegestaan.46

In het bestuursrecht is het uitgangspunt dat een 
aanvrager nieuw gebleken feiten47 of veranderde 
omstandigheden ten grondslag moet leggen aan 
een verzoek, dan wel moet aanvoeren dat zich een 
relevante wijziging van het recht heeft voorge-
daan, wil er sprake zijn van een nieuw verzoek.48 
Is daarvan geen sprake, dan is het verzoek aan te 
merken als een herhaald verzoek en kan het be-
stuursorgaan ervoor kiezen – maar is daar niet toe 
verplicht – om het herhaalde verzoek onder verwij-
zing naar de eerder genomen beschikking af te wij-
zen.49 De bestuursrechter beoordeelt zo nodig of het 
bestuursorgaan zich terecht op het standpunt heeft 
gesteld dat er geen nieuw gebleken feiten of veran-
derde omstandigheden zijn. Wij zouden het niet on-
logisch vinden als eenzelfde soort regel zou gelden 
in de verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG.

43. In de Wpr was deze termijn nog twee maanden. 
44. Art. 6:7 Awb jo. art. 34 UAVG. 
45. Kamerstukken II 2010/11, 32621, 3, p. 37. 
46. Zie voetnoot 38.
47. Nieuwe argumenten die eerder aangevoerd hadden 

kunnen worden, zijn geen nieuwe feiten (Zie Cbb 21 
december 2012, ECLI: NL: CBB: 2012: BZ1698, r.o. 2.6). 

48. Art. 4:4 lid 1 Awb en ABRvS 8 augustus 2012, ECLI: NL: 
RVS: 2012: BX3902, r.o. 2.3.1. 

49. Dit volgt uit art. 4:6 lid 2 Awb. 
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5. Conclusie 

Uit art. 35 lid 1 UAVG volgt dat deze rechtsingang 
een beperkte reikwijdte heeft. Naar de letter van 
de wet is in deze verzoekschriftprocedure slechts 
ruimte om een beperkt aantal verzoeken in te die-
nen en kan er geen verklaring voor recht of scha-
devergoeding worden gevorderd. Desalniettemin 
blijkt er in de praktijk nog steeds onduidelijkheid te 
bestaan over de ruimte die deze procedure belang-
hebbenden biedt. De Nederlandse wetgever heeft in 
onze ogen een natuurlijk moment laten passeren 
door hierover geen helderheid te verschaffen in (de 
parlementaire stukken bij) de UAVG. 
Wij begrijpen wel dat de praktijk worstelt met de 
beperkte reikwijdte van deze bijzondere rechtsin-
gang. Vanuit proceseconomisch oogpunt is het im-
mers efficiënter om direct uitspraak te doen over 
een eventuele schadevergoeding indien de hoogte 
daarvan gemakkelijk kan worden vastgesteld. Toch 
lijkt deze gang van zaken in strijd met de wet te zijn. 
Verder blijkt in de praktijk regelmatig discussie te 
ontstaan over de zes weken termijn die volgt uit art. 
35 lid 2 UAVG. Wij zijn van oordeel dat de betrok-
kene deze termijn niet mag omzeilen door na het 
verstrijken daarvan een herhaald verzoek te doen 
waarna een nieuwe termijn zou aanvangen, tenzij 
er sprake is van nieuw gebleken feiten of verander-
de omstandigheden dan wel een wijziging van het 
recht. Anders zou de zes weken termijn in feite een 
dode letter worden. 
De ratio achter deze termijn blijft echter ongewis. 
Vanuit het perspectief van de betrokkene lijkt deze 
termijn soms te kort te zijn om op gedegen wijze 
een procedure te kunnen voorbereiden. De ver-
werkingsverantwoordelijke zal in de praktijk meer 
gebaat zijn bij (spoedige) rechtszekerheid, maar of 
diens belangen onevenredig zouden worden ge-
schaad bij een termijn van meer dan zes weken valt 
te bezien. Ook derde belanghebbenden zijn moge-
lijk gebaat bij rechtszekerheid, maar dit lijkt in de 
praktijk nauwelijks een rol te spelen. Uit de juris-
prudentie volgt in ieder geval dat belanghebbenden 
regelmatig wegens uiteenlopende redenen na het 
verstrijken van de zes weken termijn ontvankelijk 
worden verklaard in hun verzoeken.

6. Overweging voor wetgever

Dit alles roept de vraag op of de verzoekschriftpro-
cedure wel de meest aangewezen weg is om aan de 
belangen van betrokken partijen tegemoet te ko-
men. In een verzoekschriftprocedure zijn immers 
minder waarborgen opgenomen dan in een dag-
vaardingsprocedure, zoals het ontbreken van een 
formele oproep van de verwerkingsverantwoor-
delijke door betekening via de deurwaarder. Dit 
kan behoorlijke risico’s opleveren. Zeker indien de 
verwerkingsverantwoordelijke op grote schaal en 
doorlopend persoonsgegevens verwerkt, zoals veel 
reviewplatforms, zoekmachines en andere aanbie-
ders van internetdiensten zullen doen. 

Op grond van het voorgaande zien wij een taak 
voor de wetgever weggelegd om te verduidelijken 
waarom er voor een termijn van zes weken als-
mede een beperkte reikwijdte is gekozen in art. 35 
UAVG. Een suggestie die wij hierbij aan de wetgever 
zouden willen meegeven is om eens te kijken of er 
aangehaakt zou kunnen worden bij de bestaande 
kantonrechterprocedure. Hierbij is immers ook 
geen verplichte procesvertegenwoordiging vereist, 
terwijl het inleidende processtuk wel wordt bete-
kend én er geldvorderingen met een beloop van ten 
hoogste € 25.000 kunnen worden ingesteld.


