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Samenvatting
Het doel van het onderzoek is om een schatting te maken van de kosten die het Nederlandse
bedrijfsleven moet maken als gevolg van het berichtenverkeer met geregistreerden en andere
burgers. Dit berichtenverkeer vloeit voort uit de informatieverplichtingen van de Wpr. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen de potentiële en de feitelijke kosten die gepaard gaan met de naleving
van deze verplichtingen. De potentiële kosten zijn de kosten die gemaakt zouden moeten worden als
elke ondernemer zich volledig aan de informatieverplichtingen van de Wpr houdt. De feitelijke kosten
zijn de kosten die gemaakt worden in de praktijk. De aanname was dat er een verschil zou bestaan
tussen die twee. Voor de raming is gekozen voor het jaar 2000 om de uitkomsten vergelijkbaar te
maken met de uitkomsten van de bovengenoemde nulmeting.
De belangrijkste resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen zijn de volgende:
Er blijkt inderdaad een groot verschil tussen de feitelijke en de potentiële kosten te zijn. De potentiële
kosten bedragen 28,9 miljoen euro en de feitelijke kosten 12 miljoen euro. Met name bestaat er een
groot verschil tussen de werkelijke kosten die bedrijven maken met het informeren van
geregistreerden bij een eerste opname in een persoonsregistratie en de schatting van de potentiële
kosten. Dat ligt met name in het feit dat slechts een beperkt deel van de bedrijven aangeeft kosten te
maken naar aanleiding van de verschillende informatieverplichtingen en verplichtingen met betrekking
tot rechten van geregistreerden
Potentiële en feitelijke kosten uitgesplitst naar de verschillende verplichtingen zien er als volgt uit:
Kosten van informatieverplichtingen van bedrijven en rechten van geregistreerden:
(uitgedrukt in euro x 1000)
1 Publiek maken van de aanmelding:

potentieel:

245

feitelijk:

21

2 Ter inzage leggen aanmeldingsformulier:

potentieel:

26

feitelijk:

5

3 Verzoek om inzage:

potentieel:

137

feitelijk:

137

4 Publiek maken van wijz in pers reg:

potentieel:

1381

feitelijk:

20

5 Informeren gereg over eerst opname:

potentieel: 13.241

feitelijk:

28
48

6 Toestemming vragen voor verstrekking aan derden: potentieel:

1.861

feitelijk:

7 Inzagerecht:

potentieel:

7.534

feitelijk: 7.534

8 Correctierecht:

potentieel:

3.761

feitelijk: 3.761

9 Correcties aan derden doorgeven:

potentieel:

611

feitelijk:

611

10 Info over gegevensverstrekking:

potentieel:

188

feitelijk:

188

