Vraagteken bij verschonen van
rechter
in
Vrijbitrechtszaken

Op 5 december 2016 berichtte ik op deze website

over de

plotselinge verschoning op 1 december van één rechters bij
twee zittingen van de Rechtbank Midden-Nederland op 2
december.
Beide
rechtszaken
waren
door
de
burgerrechtenvereniging Vrijbit aangespannen tegen de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Het is thans duidelijk
waarom de betreffende rechter mevr. R.J Praamstra het verzoek
om verschoning indiende. Door de publicatie van de uitspraak
(6 december 2016) van de meervoudige kamer voor de behandeling
van verschoningszaken van de rechtbank Midden-Nederland is dit
op 12 december 2016 openbaar geworden. Mijn vermoeden dat het
samenhing met een eerdere rechtszaak die rechter Praamstra in
2016 behandelde, Zaak UTR 15/4669-T , en ook als tegenpartij
de Autoriteit Persoonsgegevens had, bleek dus niet exact te
kloppen.
Zaken
De eerste juridische procedure betrof het beroep tegen de
Beslissing op Bezwaar van de AP om niet handhavend op te
willen treden tegen de onrechtmatige verzameling, verwerking
en doorlevering van medische diagnose- en behandelgegevens
(DBC’s) in het DIS, die reeds plaatsvindt vanaf 2006. De
tweede zaak ging over de Gedragscode Zorgverzekeraars. De

goedkeuring van die gedragscode door het College Bescherming
Persoonsgegevens(rechtsvoorganger
van
de
Autoriteit
Persoonsgegevens) is in de uitspraak van de rechtbank
Amsterdam op 13-11-2013 vernietigd. Tot op heden is er geen
aan het oordeel van de rechter aangepaste gedragscode ter
goedkeuring voorgelegd aan de AP en worden sinds jaar en dag
medische gegevens van burgers dus onrechtmatig verwerkt.
Reden
De verschoningsgrond die de rechter aanvoerde op 1 december in
haar verschoningsverzoek, was:
“Tijdens de voorbereiding van bovengenoemde zaken, kwam
verzoekster tot de ontdekking dat de zaken kort gezegd
betreffen de besluiten tot afwijzing van de verzoeken om
handhavend op te treden tegen de verwerking van medische
persoonsgegevens door zorgverzekeraars en de verwerking van
medische persoonsgegevens in de databank DIS. Omdat het
bedrijf van haar partner zich bezighoudt met de verwerking van
medische persoonsgegevens in die zin, zal de rechterlijke
onpartijdigheid schade kunnen lijden. “
De verschoningskamer besloot daarom op 6 december 2016:
“Uit het verzoek van mr. Praamstra blijkt dat er sprake is van
een zodanige omstandigheid dat zij zich niet meer voldoende
vrij voelt om in onderhavige zaak te beslissen. De
verschoningskamer ziet hierin, in aanmerking genomen de
motivering van het verzoek, een genoegzame grond voor
verschoning gelegen. Het verzoek zal derhalve gegrond worden
verklaard.”
Raar
Eén van de zaken, UTR 16/3326 WBP V97, zou op 30 september
j.l. al gediend hebben maar werd juist uitgesteld tot 2
december. De reden was dat de Autoriteit Persoonsgegevens, die
eerder, in juli, uitstel had gevraagd om stukken te kunnen

uitzoeken en aan te leveren, toch deze binnen de gestelde
termijn niet aanleverde. Deze zaak kwam dus geenszins uit de
lucht vallen. Aangezien rechters een zaak altijd voorbereiden
en zich inlezen in de materie en rechter Praamstra in haar
verzoek tot verschoning zelf die voorbereiding ook noemt, komt
het nogal raar over dat het verzoek tot verschoning daags voor
de zitting op 2 december plaatsvond. Het is niet goed voor te
stellen dat een rechter die wijst op de aard van de
werkzaamheden van haar partner zich niet eerder gerealiseerd
heeft dat zij van partijdigheid beticht zou kunnen worden ter
zitting. Dit late inzicht is te betreuren.
Jammer
Gevolg van één en ander is nu dat er weer uitstel van
behandeling plaatsvindt. Naar mijn weten is er nog geen nieuwe
datum bepaald voor een zitting. Jammer is het dat het nog
langer duurt voor een zelfstandig bestuursorgaan als de
Autoriteit Persoonsgegevens zich verantwoordt over haar niethandelen.
W.J. Jongejan
Met
dank
aan
Steijn
Hoogendoorn
van
http://compagniediventura.nl/ voor het melden van de
uitspraak.

