
door de rechter vast te stellen termijnen voor het nemen van de
conclusies (lid 1), uitstel voor het nemen van conclusies (lid 2),
de termijnen voor het verrichten van andere proceshandelingen
dan conclusies en uitstel daarvoor (lid 3) en het verval van het
recht om de desbetreffende proceshandeling te verrichten (lid 4).
In onderhavige zaak was de vierde versie van het LPR van
toepassing. Daarin was bepaald dat het recht om een
proceshandeling te nemen vervalt indien een proceshandeling
niet is verricht binnen de daarvoor gestelde termijn, en van die
termijn geen uitstel kan worden verkregen (art. 1.7). De Hoge
Raad oordeelde dat er op grond van art. 2.15 een aanspraak
bestond op een uitstel van twee weken, en dat het hof daarom
ten onrechte had geoordeeld dat het recht van eiser c.s. om een
antwoordakte te nemen was vervallen. Volgens de Hoge Raad
had het (abusievelijk) op grond van art. 2.11 gedane verzoek
moeten worden aangemerkt als een verzoek om uitstel op grond
van art. 2.15.
7. De Hoge Raad acht het cassatieberoep gegrond, vernietigt de
rolbeslissing en het eindarrest en verwijst het geding naar een ander
hof. Met het oog op het geding na verwijzing overweegt de Hoge
Raad nog dat dan de achtste versie van het LPR zou gelden. Op
grond van art. 10.2 van die versie zal na verwijzing nog éénmaal een
regulier uitstel van twee weken kunnen worden verleend
overeenkomstig art. 2.15 van de vierde versie. Eiser zal dan ook nog
de gelegenheid hebben bij antwoordakte te betwisten dat eiser c.s.
een vordering van twee ton op de derde hebben. Dit zal van invloed
zijn op het antwoord op de vraag of eiser c.s. gehouden zijn aan
verweerster te betalen, en zo ja welk bedrag. Wordt vervolgd.
8. Onder KEI zijn de termijnen voor het verrichten van
proceshandelingen en het uitstel anders geregeld. Wat geldt
onder KEI? Zoals gezegd, is art. 133 Rv na invoering van de KEI-
wetgeving vervallen. Deze wetgeving voor vereenvoudiging en
digitalisering van het procesrecht treedt vanaf 2016 gefaseerd in
werking. KEI voorziet in enkele belangrijke wijzigingen. Na
invoering van KEI bestaat de rol niet meer. Een situatie zoals in
het besproken arrest van de Hoge Raad van 16 maart 2018,
waarin het ging om het nemen van een antwoordakte op een
bepaalde roldatum, zal onder KEI dan ook niet meer voorkomen.
9. Daarnaast geldt dat de termijnen onder KEI zoveel mogelijk in
de wet zijn opgenomen. Zo regelt de wet termijnen voor het
indienen van een verweerschrift (art. 111 lid 2 sub c Rv (nieuw) en
art. 282 lid 1 Rv (nieuw)), het indienen van stukken voor de
mondelinge behandeling (art. 30k lid 5 Rv (nieuw)) en voor
vonnis (art. 309 lid 1 Rv (nieuw)). Tot aan de KEI-wetgeving
waren de termijnen – behoudens de termijn voor vonnis die met
KEI is geı̈ntroduceerd – opgenomen in procesreglementen. Met
het opnemen van de termijnen in de wet beoogt de wetgever de
procedure sneller te laten verlopen en partijen daarnaast ook
meer duidelijkheid te bieden over het verloop van de procedure.
10. Een andere wijziging is dat de rechter een grotere regiefunctie
krijgt. In dat kader is in art. 19 lid 2 Rv (nieuw) opgenomen dat
de rechter ambtshalve of op verlangen van een van de partijen
alle beslissingen neemt die nodig zijn voor een goed verloop van
de procedure. Deze bepaling is al sinds 1 september 2017 in
werking getreden voor alle civiele procedures. De versterkte
regierol van de rechter blijkt daarnaast ook uit art. 30o Rv
(nieuw). Daarin is onder meer in lid 1 opgenomen dat de rechter
op verzoek van partijen kan toestaan of ambtshalve kan bepalen
dat termijnen worden verlengd of verkort (sub a). De invulling
van deze termijnen in procesreglementen blijft mogelijk. In dat
verband is in 2016 de eerste versie, en in 2017 de tweede versie
van het Landelijk Procesreglement civiele zaken rechtbanken en
gerechtshoven KEI (hierna: LPR KEI) in werking getreden. Hierna
wordt enkel op de tweede versie ingegaan.
11. Het LPR KEI kent in art. 1.22 een bepaling die vergelijkbaar is

met art. 133 lid 4 Rv (oud). In art. 1.22 LPR KEI staat dat het recht
vervalt een proceshandeling te verrichten indien deze niet is
verricht binnen de daarvoor gestelde termijn en indien de rechter
daarvoor geen uitstel heeft verleend. Art. 1.23 LPR KEI bepaalt
vervolgens wat de gronden zijn voor uitstel. In beginsel wordt
uitstel alleen verleend op verzoek van een of meer partijen op
grond van klemmende redenen, of bij eenstemmig gemotiveerd
verzoek. Deze verzoeken moeten respectievelijk vier en twee
werkdagen vóór de afloop van de termijn worden ingediend
(welke termijnen met drie werkdagen worden verlengd indien de
wederpartij op papier voort procedeert). De rechter beslist zo
spoedig mogelijk op een dergelijk uitstelverzoek.
12. Bij het vragen van uitstel onder KEI is nog van belang dat de
termijn van uitstel niet langer kan zijn dan de laatst verleende
termijn voor het verrichten van de proceshandeling waarvan uitstel
is verzocht. Het kan dan ook raadzaam zijn om bij het eerste
verzoek een wat langer uitstel te vragen indien de mogelijkheid van
een tweede uitstelverzoek bestaat. Indien de rechter de eerste keer
een uitstel van twee weken heeft verleend, kan de rechter de
tweede keer immers niet overgaan tot een uitstel van vier weken.
13. De termijnen voor het verrichten van proceshandelingen en de
mogelijkheden tot het verkrijgen van uitstel zijn onder KEI
gewijzigd. De grond waarop in de besproken zaak volgens de
Hoge Raad uitstel had moeten worden verleend (art. 2.15 LPR,
vierde versie), bestaat sinds KEI niet meer. De praktijk zal
uitwijzen hoe rechters onder KEI omgaan met uitstelverzoeken en
of hun grotere regierol ze daarbij parten speelt.

I.L.N. Timp
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
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Hoge Raad
16 maart 2018, nr. 17/00173
ECLI:NL:HR:2018:365
(mr. Numann, mr. Heisterkamp, mr. Snij-
ders, mr. Polak, mr. Wattendorff)
(concl. A-G mr. Hartlief (niet opgenomen;
Red.))
Noot M.P.M. Hennekens

Exhibitieplicht. Toetsingskader. Inzagerecht.
Reikwijdte inzagerecht.

Beroepsaansprakelijkheid arts. Na bevalling
met keizersnede waarbij verlostang is ge-
bruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben.
Is sprake van beroepsfout? Exhibitievordering
(art. 843a Rv) tot overlegging rapport met
bevindingen van door gynaecoloog en zieken-
huis geraadpleegde radioloog; betekenis Wbp
in dat verband. Aan informatievoorziening
door gynaecoloog en ziekenhuis te stellen
eisen. Weging deskundigenrapporten.

[Rv art. 843a; Wbp art. 35]

Onderdeel 3 van het middel is gericht tegen de afwijzing van de
vordering van [eiseres] in het incident (zie r.o. 3.2.2). Samengevat
weergegeven heeft het hof die afwijzing als volgt gemotiveerd. Art.
843a Rv voorziet niet in een onbeperkt recht op inzage in beschei-
den; de rechter kan de belangen van partijen afwegen (r.o. 3.5). Een
aanspraak op inzage in correspondentie die is gewisseld tussen de
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advocaat van een procespartij en de door die advocaat geraad-
pleegde deskundige(n), maakt inbreuk op het recht van die partij
om haar eigen procespositie te kunnen bepalen (r.o. 3.6). Het gaat
hier alleen om een medische analyse van bestaande gegevens,
welke analyse niet door de Wet bescherming persoonsgegevens
(hierna: Wbp) wordt beschermd (r.o. 3.7). [eiseres] staan voldoende
andere mogelijkheden ten dienste om zelf een deskundige duiding
van die gegevens te verkrijgen (r.o. 3.8).
Het onderdeel klaagt onder meer dat het hof heeft miskend dat het
enkele beroep op de Wbp volstaat om de vordering toe te wijzen, nu
hier sprake is van verwerking van medische gegevens van [de zoon]
zonder toestemming van [eiseres].
Voor zover deze klacht ertoe strekt te betogen dat het hof het
toetsingskader van art. 35 Wbp had moeten hanteren, faalt zij. De
vordering van [eiseres] is gebaseerd op art. 843a Rv en niet op
art. 35 Wbp. Elk van deze bepalingen heeft een eigen toepassings-
gebied (vgl. HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4663,
NJ 2007/638, r.o. 3.6.2). Het hof heeft terecht het toetsingskader
van art. 843a Rv gehanteerd.
Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof bij de afweging van
belangen op de voet van art. 843a lid 4 Rv doorslaggevende bete-
kenis had moeten hechten aan de omstandigheid dat de stukken
waarvan inzage wordt gevorderd betrekking hebben op persoons-
gegevens van [de zoon] in de zin van de Wbp, geldt het volgende.
[eiseres] vordert geen inzage in medische gegevens van [de zoon],
maar inzage in een medische analyse die de deskundige Lequin
heeft gemaakt op verzoek van [verweerders], derhalve de partijen
die door [eiseres] wegens een (beweerde) beroepsfout aansprakelijk
zijn gesteld. Het hof heeft dit geval terecht gelijkgesteld met het
geval waarop het arrest van het HvJEU van 17 juli 2014 (gevoegde
zaken C-141/12 en C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081) betrekking
heeft. Voor zover hier van belang stelt Richtlijn 95/46/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwer-
king van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (PbEU 1995, L 281/31), die door de Wbp is geı̈mple-
menteerd, de betrokkene in staat te controleren of zijn persoons-
gegevens juist zijn en rechtmatig zijn verwerkt, ter bescherming van
het recht van betrokkene op eerbiediging van zijn persoonlijke le-
venssfeer.
Die controle kan dan leiden tot rectificatie, uitwissing of afscher-
ming van de gegevens. De onderhavige vordering van [eiseres] is
gericht op verkrijging van informatie ten behoeve van de onderha-
vige procedure en niet op het doel waartoe Richtlijn 95/46/EG
strekt (anders dan bijvoorbeeld het geval was in het hiervoor ver-
melde arrest van het HvJEU van 20 december 2017). Het gaat hier
dus niet om persoonsgegevens in de zin van die richtlijn (vergelijk
het hiervoor vermelde arrest van het HvJEU van 17 juli 2014,
punten 44-46). Het hof heeft daarom terecht geoordeeld dat [ei-
seres] aan de Wbp niet een recht op verstrekking van de medische
analyse van Lequin kan ontlenen. Ook in zoverre faalt het onder-
deel derhalve.

[eiseres], zowel optredende voor zichzelf als in haar hoedanig-
heid van wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarige
zoon [de zoon],
wonende te [woonplaats],
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,
tegen
1. [verweerder 1],
wonende te [woonplaats],
2. Stichting Waterlandziekenhuis,
gevestigd te Purmerend,
verweerders in cassatie,

advocaat: mr. M.E. Franke.

Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als [eiseres]. Verweer-
ders zullen hierna ook in enkelvoud worden aangeduid als [ver-
weerder 1] en het Waterlandziekenhuis en gezamenlijk als [ver-
weerders]

Hoge Raad:

1 . Het geding in fe i te l i jke instant ies
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst
de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. de vonnissen in de zaak 176166/HA ZA 10-1686 van de recht-
bank Haarlem van 9 maart 2011 en 27 juni 2012 en het vonnis
in de zaak C/15/176166/HA ZA 10-1686 van de rechtbank
Noord-Holland van 24 december 2014;
b. het arrest in de zaak 200.173.424/01 van het gerechtshof Am-
sterdam van 13 september 2016.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassat ie
Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie in-
gesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.
[verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping van het be-
roep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot ver-
werping van het cassatieberoep.
De advocaten van [eiseres] en [verweerders] hebben elk bij brief
van 2 februari 2018 op die conclusie gereageerd.
De advocaat van [verweerders] heeft bij brief van 7 februari
2018 onder meer bezwaar gemaakt tegen een juridisch novum
en een feitelijke onjuistheid die in de reactie van de advocaat
van [eiseres] zouden zijn vermeld. Naar aanleiding van dat be-
zwaar wordt het volgende overwogen.
De brief van de advocaat van [eiseres] van 2 februari 2018 bevat
onder nr. 24 een nieuwe stelling die niet kan worden aangemerkt
als een reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal. De
Hoge Raad heeft die brief in zoverre buiten beschouwing gelaten.
Dat laatste geldt ook voor de daarin onder de nrs. 19-22 opgeno-
men analyse over de betekenis van de uitspraak van het HvJEU
van 20 december 2017 (zaak C-434/16, ECLI:EU:C:2017:994)
voor het onderhavige geval. Deze analyse gaat het enkele attende-
ren op een nieuwe uitspraak te buiten en moet in zoverre worden
aangemerkt als een voortzetting van het debat, waarvoor in dit sta-
dium van de procedure geen plaats is.
Voor het overige heeft de Hoge Raad de brief van de advocaat
van [verweerders] van 7 februari 2018 buiten beschouwing ge-
laten op de grond dat die in zoverre eveneens moet worden aan-
gemerkt als een voortzetting van het debat.

3 . Beoordel ing van het middel
3.1. Deze zaak gaat over het volgende. [eiseres] is op [geboorte-
datum] 2005 door middel van een keizersnede bevallen van
een zoon, [de zoon]. De keizersnede is uitgevoerd door [ver-
weerder 1], die als gynaecoloog verbonden was aan het Water-
landziekenhuis. Na zijn geboorte is [de zoon] overgebracht naar
het VUMC, alwaar op 31 oktober 2005 een hoge dwarslaesie bij
hem is vastgesteld. [eiseres] heeft [verweerders] aansprakelijk
gesteld op de grond dat de dwarslaesie het gevolg is van een bij
de keizersnede gemaakte beroepsfout.
3.2.1. De rechtbank heeft [verweerders] veroordeeld tot vergoe-
ding van vijftig procent van de geleden en nog te lijden materië-
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le en immateriële schade die het gevolg is van de door [de zoon]
opgelopen dwarslaesie.
3.2.2. [verweerders] zijn in hoger beroep gegaan tegen het
tweede tussenvonnis en het eindvonnis van de rechtbank. [eise-
res] heeft incidenteel appel ingesteld. Voorts heeft zij in hoger
beroep een incidentele vordering ingesteld.
Kort weergegeven hield deze, op art. 843a Rv gebaseerde, vor-
dering in dat [verweerders] op straffe van een dwangsom zou-
den worden veroordeeld om [eiseres] inzage te geven in een no-
titie met bevindingen van de door [verweerders] geraadpleegde
radioloog M.H. Lequin (hierna: Lequin) en de in dat verband
gevoerde correspondentie. Het hof heeft deze vordering afge-
wezen, tegelijk met zijn beslissing in de hoofdzaak.
3.2.3. In de hoofdzaak heeft het hof het eindvonnis van de recht-
bank vernietigd en de vorderingen van [eiseres] alsnog afgewe-
zen. Voor zover in cassatie van belang heeft het hof daartoe ge-
oordeeld dat [verweerders], door het ter beschikking stellen van
het volledige medisch dossier en door een verklaring van [ver-
weerder 1] ter comparitie in eerste aanleg, hebben voldaan aan
hun verplichting om aan [eiseres] voldoende feitelijke gegevens
of aanknopingspunten te verschaffen ten behoeve van haar
eventuele bewijslevering (rov. 3.17-3.23). Voorts heeft het hof di-
verse oordelen gegeven die zien op de waardering en onder-
linge weging van rapporten van de door de rechtbank be-
noemde en van de door [eiseres] ingeschakelde deskundigen
(rov. 3.29-3.45).
3.3.1. Onderdeel 3 van het middel is gericht tegen de afwijzing
van de vordering van [eiseres] in het incident (zie hiervoor in
3.2.2). Samengevat weergegeven heeft het hof die afwijzing als
volgt gemotiveerd. Art. 843a Rv voorziet niet in een onbeperkt
recht op inzage in bescheiden; de rechter kan de belangen van
partijen afwegen (rov. 3.5). Een aanspraak op inzage in corres-
pondentie die is gewisseld tussen de advocaat van een proces-
partij en de door die advocaat geraadpleegde deskundige(n),
maakt inbreuk op het recht van die partij om haar eigen proce-
spositie te kunnen bepalen (rov. 3.6). Het gaat hier alleen om
een medische analyse van bestaande gegevens, welke analyse
niet door de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna:
Wbp) wordt beschermd (rov. 3.7). [eiseres] staan voldoende an-
dere mogelijkheden ten dienste om zelf een deskundige dui-
ding van die gegevens te verkrijgen (rov. 3.8).
3.3.2. Het onderdeel klaagt onder meer dat het hof heeft mis-
kend dat het enkele beroep op de Wbp volstaat om de vordering
toe te wijzen, nu hier sprake is van verwerking van medische
gegevens van [de zoon] zonder toestemming van [eiseres].
Voor zover deze klacht ertoe strekt te betogen dat het hof het toet-
singskader van art. 35 Wbp had moeten hanteren, faalt zij. De
vordering van [eiseres] is gebaseerd op art. 843a Rv en niet op
art. 35 Wbp. Elk vandeze bepalingen heeft een eigen toepassings-
gebied (vgl. HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4663,
NJ 2007/638, rov. 3.6.2). Het hof heeft terecht het toetsingskader
van art. 843a Rv gehanteerd.
3.3.3. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof bij de afwe-
ging van belangen op de voet van art. 843a lid 4 Rv doorslagge-
vende betekenis had moeten hechten aan de omstandigheid dat
de stukken waarvan inzage wordt gevorderd, betrekking heb-
ben op persoonsgegevens van [de zoon] in de zin van de Wbp,
geldt het volgende.
[eiseres] vordert geen inzage in medische gegevens van [de
zoon], maar inzage in een medische analyse die de deskundige
Lequin aan de hand van zodanige gegevens heeft gemaakt op
verzoek van [verweerders], derhalve de partijen die door [eise-
res] wegens een (beweerde) beroepsfout aansprakelijk zijn ge-
steld. Het hof heeft dit geval terecht gelijkgesteld met het geval
waarop het arrest van het HvJEU van 17 juli 2014, gevoegde za-

ken C-141/12 en C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081, betrekking
heeft. Voor zover hier van belang stelt Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (PbEU 1995, L 281/31), die door
de Wbp is geı̈mplementeerd, de betrokkene in staat te controle-
ren of zijn persoonsgegevens juist zijn en rechtmatig zijn ver-
werkt, ter bescherming van het recht van betrokkene op eerbie-
diging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Die controle kan dan leiden tot rectificatie, uitwissing of af-
scherming van de gegevens. De onderhavige vordering van [ei-
seres] is gericht op verkrijging van informatie ten behoeve van
de onderhavige procedure en niet op het doel waartoe Richtlijn
95/46/EG strekt (anders dan bijvoorbeeld het geval was in het
hiervoor in 2 vermelde arrest van het HvJEU van 20 december
2017). Het gaat hier dus niet om persoonsgegevens in de zin
van die richtlijn. Vgl. het hiervoor vermelde arrest van het
HvJEU van 17 juli 2014, punten 44-46. Het hof heeft daarom te-
recht geoordeeld dat [eiseres] aan de Wbp niet een recht op ver-
strekking van de medische analyse van Lequin kan ontlenen.
Ook in zoverre faalt het onderdeel derhalve.
3.4. De overige klachten van het middel, waaronder die van de
onderdelen 1 en 2 die betrekking hebben op de hiervoor in 3.2.3
bedoelde oordelen, kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit be-
hoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die
klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot
op deze uitspraak aan de zijde van [verweerders] begroot op
i 856,34 aan verschotten en i 2.200,= voor salaris.

NOOT
Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?
Om inzage te krijgen in bescheiden of gegevens kan onder meer
een beroep worden gedaan op art. 843a Rv, de exhibitieplicht, of
op art. 35 Wbp, het inzagerecht. Op beide bepalingen kan
gelijktijdig een beroep worden gedaan, maar de ratio achter deze
twee bepalingen is heel verschillend. Dit arrest illustreert
nogmaals het verschil in ratio en reikwijdte van het inzagerecht
uit art. 35 Wbp naast de exhibitieplicht uit art. 843a Rv.
De exhibitieplicht van art. 843a Rv biedt een partij de
mogelijkheid om inzage in bepaalde documenten te verkrijgen die
zij niet in haar bezit heeft, maar waarvan zij wel het bestaan kent.
Deze exhibitieplicht is bedoeld om de procespositie van een partij
die betrokken is in een civiel geschil te verbeteren. Het heeft dus
betrekking op stukken die kunnen dienen als bewijsmiddel in een
civiele procedure, zoals ook volgt uit het feit dat deze bepaling is
opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De
exhibitieplicht wordt beperkt door hetgeen is bepaald in lid 1 en
lid 4 van dit artikel. Zo zal eiser of verzoeker een rechtmatig
belang moeten hebben bij inzage, zullen de gewenste stukken
concreet moeten worden omschreven en zullen de stukken
moeten zien op een rechtsbetrekking waarin eiser of verzoeker
partij is.
Het inzagerecht uit art. 35 Wbp (of na 25 mei 2018 art. 15 AVG)
geeft de betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens
betrekking hebben) de mogelijkheid om te kunnen controleren of
de verwerking van zijn persoonsgegevens door een
verantwoordelijke (de organisatie die het doel en de middelen
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bepaalt voor de verwerking van zijn persoonsgegevens) juist,
volledig, relevant en rechtmatig is. De gedachte achter dit
inzagerecht is dat een betrokkene op de hoogte zal moeten zijn
van de concrete verwerking van zijn persoonsgegevens om onder
meer een beroep te kunnen doen op zijn recht op correctie,
verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens op grond
van art. 36 Wbp (na 25 mei 2018 art. 16-18 AVG). In art. 43 Wbp
(art. 23 AVG) zijn een aantal beperkingen opgenomen op grond
waarvan de verantwoordelijke een inzageverzoek buiten
toepassing kan laten.

Onderhavige zaak: vordering tot inzage ex art. 843a Rv met beroep
op reikwijdte art. 35 Wbp
Als een betrokkene tevens procespartij is kan hij een beroep doen
op zowel de exhibitieplicht als het inzagerecht. Dat lijkt ook in de
onderhavige zaak te spelen, maar het ligt wat genuanceerder.
Eiseres is met een keizersnede bevallen van een zoon. De zoon
heeft een hoge dwarslaesie. Eiseres is van mening dat de
keizersnede niet met de vereiste zorgvuldigheid is uitgevoerd en
dat de dwarslaesie het gevolg is van die beroepsfout. Eiseres is
ervan op de hoogte geraakt dat haar wederpartij een deskundige
heeft ingeschakeld. Zij vordert in hoger beroep inzage in de
notitie van de door de wederpartij ingeschakelde deskundige, in
de correspondentie tussen de wederpartij en deze deskundige en
in de bescheiden waaruit blijkt welke documenten aan de
deskundige ter beschikking zijn gesteld. Deze vordering is
gegrond op art. 843a Rv.
Het hof wijst de vordering tot inzage af op grond van een
afweging van de belangen van beide partijen in het licht van
art. 843a lid 4 Rv. Het hof overweegt dat het recht van een
procespartij om haar verdediging in vrijheid en beslotenheid voor
te bereiden deel uitmaakt van het recht op een eerlijk proces
(art. 6 EVRM), waardoor een aanspraak op inzage in
correspondentie die is gewisseld tussen de advocaat en de door
de advocaat geraadpleegde deskundige(n) een inbreuk op het
fundamentele recht van art. 6 EVRM inhoudt. Tevens oordeelt het
hof dat de gevraagde documenten zien op een deskundige
duiding van reeds bekende medische gegevens en eiseres
voldoende andere mogelijkheden heeft om zelf een dergelijke
deskundige duiding te verkrijgen om bewijs te verkrijgen.
Eiseres voert aan dat het recht van haar wederpartij op een eerlijk
proces niet aan inzage in de weg kan staan vanwege het recht op
inzage op grond van art. 35 Wbp. Zij verwijst daarbij naar een
eerdere uitspraak van hetzelfde hof van 31 januari 2012
(ECLI:NL:GHAMS:2012:BV2565). Dit beroep van eiseres op art. 35
Wbp baat haar niet en het hof wijst de inzagevordering af. Het
hof overweegt daarbij – kort gezegd – dat de gevraagde notitie
van de door de wederpartij ingeschakelde deskundige geen
informatie over de betrokkene (i.c. de zoon) bevat die door
eiseres zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan en
deze daardoor niet onder de reikwijdte van art. 35 Wbp valt (Hof
Amsterdam, 13 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3739,
r.o. 3.5-3.8).
Hierbij is het overigens van belang om te weten dat eiseres in
afzonderlijke procedures ook een verzoek tot inzage had
ingediend op grond van art. 35 Wbp die zijn afgewezen (zie
daarvoor onder meer Hof Den Haag 3 oktober 2017,
ECLI:NL:GHDHA:2017:2723).

Hoge Raad
In cassatie klaagt eiseres dat het hof heeft miskend dat het enkele
beroep op de Wbp volstaat om de vordering tot inzage ex
art. 843 a Rv toe te wijzen omdat sprake is van een verwerking
van medische gegevens van haar zoon. De Hoge Raad oordeelt
allereerst dat art. 843a Rv een eigen toepassingsgebied en

toetsingskader kent. Zoals de Hoge Raad in zijn Dexia/Van
Steenhoven-arrest (HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4663)
reeds heeft geoordeeld, kan art. 843a Rv niet worden beschouwd
als een bijzondere bepaling ten opzichte van art. 35 Wbp die aan
de daarin vermelde verplichting tot het geven van informatie
afbreuk kan doen. Nu de vordering is gebaseerd op art. 843a Rv
en niet op art. 35 Wbp hanteerde het hof volgens de Hoge Raad
terecht het toetsingskader van art. 843a Rv. Vervolgens oordeelt
de Hoge Raad dat de vordering van eiseres in deze procedure
gericht is op het verkrijgen van informatie voor de onderhavige
procedure en niet met het oog op het doel dat wordt beoogd met
de Wbp. Het gaat hier daarom niet om persoonsgegevens, aldus
de Hoge Raad.

Reikwijdte inzagerecht van art. 35 Wbp
In deze zaak speelt dus – onafhankelijk van de verhouding tot het
inzagerecht van art. 843a Rv – ook de vraag hoever het
inzagerecht van art. 35 Wbp reikt.
Iedere natuurlijke persoon waarvan persoonsgegevens worden
verwerkt heeft op grond van art. 35 Wbp het recht om te vragen
of, en zo ja welke persoonsgegevens van hem worden verwerkt.
Bij een dergelijk verzoekt dient in de eerste plaats beoordeeld te
worden of het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens. Is
een medische analyse een persoonsgegeven? Net zoals het hof
verwijst de Hoge Raad daarvoor naar het arrest van het HvJ EU
van 17 juli 2014 (ECLI:EU:C:2014:2081). Daarin speelt de vraag of
de juridische analyse in het kader van een asielprocedure onder
de reikwijdte van art. 35 Wbp valt. Het oordeel van het Hof van
Justitie in die zaak is dat een juridische analyse weliswaar
persoonsgegevens kan bevatten, maar op zichzelf niet een
persoonsgegeven vormt. Die analyse zelf betreft namelijk geen
informatie over de aanvrager, maar informatie over de
beoordeling en de toepassing van dat recht op de situatie van de
aanvrager (r.o. 40). (Zie over dit arrest: M. Jansen, ‘Arrest HvJ EU
inzake begrip persoonsgegevens en karakter inzagerecht’, P&I
2014, 175.)
De ratio van art. 35 Wbp dat een betrokkene in staat moet
worden gesteld om onder meer een beroep te kunnen doen op
zijn recht op correctie, verwijdering of afscherming van zijn
persoonsgegevens gaat niet op bij dergelijke analyses. De
betrokkene kan namelijk de analyse zelf niet controleren, maar
uitsluitend of zijn persoonsgegevens die aan de basis liggen van
die analyse correct zijn. Daarvoor heeft hij geen inzage nodig in
de volledige analyse. In diezelfde lijn oordeelt in de onderhavige
zaak het hof en de Hoge Raad over het inzageverzoek in een
medische analyse (zie voor een overzicht van jurisprudentie over
inzage in het kader van medische aansprakelijkheid: Groene Serie
Bijzondere overeenkomsten, art. 7:456 BW, aant. 6, dr. mr. R.P.
Wijne).
De regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens
beoogt dat een persoon grip moet kunnen hebben op de
verwerking van zijn persoonsgegevens. In die context dient naar
mijn mening ook het inzagerecht van art. 35 Wbp te worden
geplaatst. Ik ben het dan ook eens met de afbakening die in het
onderhavig arrest wordt herhaald. Dit inzagerecht is niet bedoeld
om juridische of procedurele posities te bepalen, maar om te
controleren of persoonsgegevens op een juiste wijze worden
verwerkt.

Uitbreiding inzagerecht onder de AVG?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarmee beoogt de
Europese wetgever een stevigere bescherming en meer
transparantie te bieden aan betrokkenen als het gaat om de
verwerking van hun persoonsgegevens. Art. 15 AVG regelt het
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recht op inzage van betrokkenen. In dit artikel is de informatie
die een verantwoordelijke zal moeten verstrekken behoorlijk
uitgebreid ten opzichte van de tekst van art. 35 Wbp. Zo zal de
betrokkene bijvoorbeeld moeten worden geı̈nformeerd over zijn
rechten en een kopie moeten verkrijgen van de
persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. Of deze
verruiming van de informatie die een betrokkene dient te krijgen
ook betekent dat het inzagerecht zich ook gaat uitstrekken tot
(medische) analyses betwijfel ik. Ook het inzagerecht onder de
AVG heeft als uitgangspunt dat een betrokkene in staat moet
worden gesteld om de verwerking van zijn persoonsgegevens te
kunnen controleren om – in het geval dat dit niet zo is – een
beroep te kunnen doen op de rectificatie of verwijdering van zijn
gegevens, dan wel op de beperking van de verwerking daarvan. Ik
verwacht daarom dat de beoordeling van de reikwijdte van het
inzagerecht van art. 35 Wbp, zoals die ook een (indirecte) rol
speelde in dit arrest, onder de AVG gelijk zal zijn.

M.P.M. Hennekens
Hekkelman Advocaten en Onderzoekscentrum Onderneming &
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20 maart 2018, nr. 16/02085
ECLI:NL:HR:2018:367
ECLI:NL:PHR:2017:1555
(mr. Van Schendel, mr. Van Dorst, mr.
Buruma, mr. Van den Brink, mr. Van de
Griend)
(concl. A-G mr. Bleichrodt)
Noot C. van Oort

Tanken zonder betalen. Afbakening tussen
verschillende vermogensdelicten.

Afbakening van verschillende vermogens-
delicten bij tanken zonder betalen. De Hoge
Raad wijdt algemene beschouwingen aan de
afbakening van de vermogensdelicten dief-
stal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr),
oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij
(art. 326a Sr) als het gaat om tanken zonder
te betalen. De enkele omstandigheid dat de
verdachte brandstof heeft getankt zonder te
betalen, is niet zonder meer toereikend voor
de conclusie dat dit diefstal oplevert, maar
evenmin voor de slotsom dat die gedraging
moet worden gekarakteriseerd als verduiste-
ring. Van belang is vooral de intentie waar-
mee de verdachte heeft getankt, alsmede of
het tanken als wegnemen of slechts als –
anders dan door misdrijf – onder zich krijgen
wordt aangemerkt.

[Sr art. 310, 321, 326, 326a]

De verdachte heeft getankt zonder te betalen. Het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden heeft diefstal bewezen verklaard. Dat oordeel
getuigt volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting
en is niet onbegrijpelijk. De Hoge Raad geeft enkele aanknopings-
punten voor de strafrechtelijke waardering van tanken zonder te
betalen. Daarbij zijn de feiten en omstandigheden van het geval
van belang. Kwalificatie als diefstal is uitgesloten indien door de
verdachte in feitelijke aanleg met voldoende concretisering is aan-
gevoerd, en ook uit het onderzoek ter terechtzitting aannemelijk
wordt, dat de intentie tot toe-eigening van de brandstof eerst na het
tanken is ontstaan. In zo’n geval kan sprake zijn van verduistering.
De Advocaat-Generaal geeft een uitgebreide beschouwing over de
afbakening tussen de vermogensdelicten en tanken zonder te be-
talen in (onder meer) rechtsvergelijkend perspectief (Engeland/
Wales en Duitsland), waarbij mede aandacht wordt geschonken
aan de omstandigheid dat de verdachte in casu na het tanken een
schuldbekentenis had getekend.

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Ge-
rechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van
19 februari 2016, nummer 21/003482-15, in de strafzaak tegen:
[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]
1969.
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