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In het kadaster zijn gegevens opgenomen, zoals eigendom van en hypotheekrechten op onroerende zaken. Deze gegevens zijn
voor iedereen toegankelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in juni 2017 een advies uitgebracht over het gemak
waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn in het kadaster en wat dat betekent voor de privacy. Dat advies werd eind 2016
verzocht (Kamerstukken 2016/17, 32 761, nr. 110) door Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie naar aanleiding van een
nieuwsitem van PowNed dat aan het licht stelde dat ‘gegevens uit het kadaster op straat lagen’. Op dat advies heeft de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, gereageerd met een kamerbrief (Kamerstukken 2017/18, 32
761, nr. 123).

Waar gaat het over?

Het Kadaster registreert en verstrekt informatie over onroerende zaken en de daaraan verbonden rechten, zoals eigendom en
hypotheek. Deze gegevens zijn per onroerende zaak gekoppeld aan de eigenaar. Bij iedere eigenaar is onder meer naam, adres,
woonplaats, geboortedatum, zijn of haar eigendommen met koopprijzen zichtbaar. Daarnaast zijn aktes opgenomen met
vermelding van de nummers van ID-bewijzen. Het gaat dus om gegevens die inzicht kunnen geven in de financiële of economische
situatie van een betrokkene. Dat zijn persoonsgegevens van gevoelige aard. Deze persoonsgegevens zijn voor iedereen
toegankelijk, al dan niet tegen betaling. Dat kan daarom als een forse inbreuk op de privacy van de betrokkene worden
beschouwd.

Advies AP

De AP geeft aan dat het Kadaster de gegevens verwerkt op grond van de aan haar aangewezen publiekrechtelijke taak. Centraal
in het advies staat het beginsel van doelbinding: persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Ook kent de AP een belangrijke rol toe aan de proportionaliteits-
en subsidiariteitstoets.

De AP geeft aan dat de gegevens in het Kadaster openbaar zijn voor de in artikel 2a Kadasterwet bepaalde doeleinden. Dit zijn
doeleinden zoals: de bevordering van rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen en de doelmatige informatievoorziening van
de overheid ten behoeve van de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. Of de verstrekking van de gegevens in specifieke
gevallen overeenstemmen met die doeleinden dient te worden getoetst. Verder kent de Kadasterwet in artikel 107b een bepaling
waarin is opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) beperkingen aan de verstrekking van gegevens kunnen
worden gesteld ter bescherming van de privacy van de in het register opgenomen personen, maar een dergelijke AMvB is er tot op
heden niet.

De AP constateert dat bij een aanvraag van verstrekking van gegevens uit het Kadaster geen toetsing plaatsvindt of de aanvrager
van de informatie een belang heeft bij de verstrekking daarvan en of dat belang past binnen het doel van het openbare register van
het Kadaster. Volgens de AP is er ruimte voor een dergelijke toets. Dit zou de toegankelijkheid van persoonsgegevens kunnen
inperken. Tevens kan het proportionaliteitsbeginsel met zich brengen dat betrokkenen in individuele gevallen moeten kunnen
verzoeken dat hun persoonsgegevens niet worden verstrekt aan derden. De privacyregelgeving biedt volgens de AP de
mogelijkheden en zelfs de verplichting ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook zijn er
volgens de AP mogelijkheden om persoonsgegevens niet te verwerken indien persoonlijke veiligheid of een andere
proportionaliteitsafweging dit vergt.

Kabinetsreactie

In de kamerbrief vat de Minister het advies van de AP samen op een wijze die niet geheel begrijpelijk is: “de AP ziet in de
Kadasterwet ruimte om doelbinding toe te passen, aangezien de verstrekking gebeurt in het kader van de in de wet
benoemde doelen (artikel 2a Kadasterwet)”. Deze samenvatting dekt namelijk niet de lading van het advies. Doelbinding is een
basisbeginsel dat voortvloeit uit de privacyregelgeving (artikel 9 lid 1 Wbp, thans artikel 5 lid 1 sub b AVG). Iedere verwerking
van persoonsgegevens moet daaraan voldoen. Het advies van de AP ziet er op dat momenteel bij een verstrekking van gegevens
uit het Kadaster juist geen toetsing plaatsvindt of deze verwerking past binnen de doeleinden uit artikel 2a Kadasterwet. Dus: zoals



het Kadaster nu is in ingericht, wordt helemaal niet nagegaan of sprake is van doelbinding.

De Minister schrijft verder dat de huidige werkwijze ‘past binnen de wettelijke kaders en die van de AVG’, maar licht dit
verder niet toe. Wel kondigt de Minister twee voornemens aan: in de eerste plaats zal de Minister een AMvB voorbereiden, zodat
in bepaalde individuele gevallen de informatie kan worden afgeschermd. Ten tweede gaat de Minister in overleg met betrokken
partijen om te komen tot een gedragslijn waarbij afspraken worden gemaakt om in kadasterstukken geen onnodige
privacygevoelige gegevens op te nemen. Daarbij maakt de Minister de kanttekening dat het ingevolge de Wet op het notarisambt
verplicht is om het identiteitsnummer – en veel andere persoonsgegevens – op te nemen in aktes. Dit kan volgens de Minister
ondervangen worden door een uittreksel van de akte toe te voegen.

Tot slot geeft de Minister aan dat zij ‘beseft dat niet voor ieder gebruik alle persoonsgegevens noodzakelijk zijn en dat
burgers deze informatie als privacygevoelig beschouwen’. De Minister wil echter niet ‘differentiëren op basis van
doelbinding’. Een beperking van de toegankelijkheid van het kadaster leidt volgens de Minister tot langere doorlooptijden van
vastgoedtransacties en daarmee tot economische schade. Daarnaast creëert dit volgens de Minister ongelijke informatieposities.
De Minister is daarom niet voornemens om de toegankelijkheid tot het Kadaster te beperken.

Conclusie

Hoewel een paar positieve voornemens op de agenda zijn gezet zoals de AMvB en een gedragslijn, is de kabinetsreactie
teleurstellend voor de privacy van de vastgoedeigenaren. Het lijkt erop dat de Minister voor lief neemt dat het kadaster zoals dit nu
is ingericht in strijd is met de privacyregelgeving. Uit de brief lijkt het erop dat de Minister de privacyregelgeving - en met name het
doelbindingsvereiste - onvoldoende heeft begrepen. De Minister geeft namelijk aan dat de verstrekte gegevens niet altijd
noodzakelijk zijn en dat er geen toetsing plaatsvindt of zal gaan plaatsvinden of sprake is van doelbinding. Dit lijkt ons (Monique
Hennekens en Liesbeth Woolschot, red.) voor de AP reden om hier uitvoeriger onderzoek naar te doen.

Dit artikel is geschreven door Monique Hennekens en Liesbeth Woolschot van Hekkelman Advocaten te Nijmegen.
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