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CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm:

Het is voor kwaadwillenden te makkelijk 
om gegevens van woningbezitters 
uit het Kadaster te halen. Zegt Jacob 
Kohnstamm, voorzitter van het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP).
TEKST ILSE AKKERMANS  FOTOGRAFIE ROELOF POT

‘Je hebt 
wat te 
verbergen’
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 ‘O
f we dat willen of niet, 
we laten overal per-
soonsgegevens achter, 
zegt Kohnstamm. ‘Om-
dat we een huis hebben, 

of werk. Veel moeten we verplicht 
delen, andere informatie delen we 
vrijwillig.’

Voor huiseigenaren is het Kadaster 
een verzamelpunt van informatie. 
Daar worden de gegevens geregi-
streerd over vastgoed en wat daarbij 
hoort, zoals eigendom en hypotheek. 
In de database staat informatie over 
de koopsom van een huis, het adres,  
de naam, burgerlijke staat en andere 
persoonsgegevens van de eigenaar, 
informatie over de hypotheekschuld, 
bouwvergunningen, aanvragen en de 
WOZ-waarde. 

‘Als iemand een huis wil kopen, is 
het belangrijk dat hij zeker weet wie 
de eigenaar is’, zegt Kohnstamm. ‘Dan 
weet hij dat er geen zakelijke rechten 
op rusten, of er beslagen of vorderin-
gen op het huis zijn. Als koper heb je 
daar belang bij. Maar het probleem 
is dat de gegevens door iedereen zijn 
in te zien.’ Voor een paar euro kan wie 
dat wil, zonder opgaaf van reden, al-
lerlei gevoelige informatie over huizen 
en hun eigenaren opvragen.

Kohnstamm maakt zich daarover 
zorgen. ‘Als het doel rechtszekerheid 
is, is het de vraag of dat goed is. Als 
je een vordering op iemand hebt en 
die wil je incasseren, heb je een ge-
rechtvaardigd belang om te weten of 

De wet beschermt
 De Wet bescherming persoonsge-

gevens (Wbp) beschermt de privacy. 
Er staat in wat wel en niet mag met 
persoonsgegevens, en wat de rechten 
zijn van burgers. 

Toezichthouder
 Organisaties die persoonsgegevens 

verwerken, zijn er zelf verantwoorde-
lijk voor zich te houden aan de Wbp. 
Het CBP houdt daarop toezicht. 

die persoon inderdaad een huis heeft 
en of je je vordering kunt verhalen 
door beslag te leggen op het huis. 
Maar een nieuwsgierige buurvrouw 
heeft geen gerechtvaardigd belang. ’

Openbaarheid
Kohnstamm maakt zich ook zorgen 
over de Basisregistratie personen, 
waarin gemeenten gegevens registre-
ren. Die streeft openbaarheid van 
gegevens na. ‘En het CBP heeft in 2012 
geadviseerd over een conceptwets-
voorstel voor de openbaarheid van 
WOZ-waarden van woningen. De 
WOZ-waarde is een persoonsgegeven, 
het zegt iets over je persoonlijke, fis-
cale positie. Wij vonden dat het belang 
van de burger niet of erg marginaal 
was meegewogen. Inzage in en ge-
bruik van gegevens moet wettelijk 
worden beperkt tot individuen en 
organisaties voor wie ze noodzakelijk 
zijn.’

Kohnstamm geeft het voorbeeld van 
de gemeente Nijmegen, die enkele 
jaren geleden besloot alle bouwver-
gunningsaanvragen en -procedures 
op internet te zetten. ‘De gemeente 
wilde automatiseren. Als mijn buur-
man een bouwvergunning aanvraagt, 
is het normaal dat ik daarin inzage 
kan krijgen. Ik moet bezwaar kunnen 
maken als zijn verbouwing het zon-
licht uit mijn huis haalt. Maar de plan-
nen betekenden dat ook handtekenin-
gen onder bouwvergunningen online 
zouden komen. Dat je kon zien of 

CV 

Jacob Kohnstamm (Wassenaar, 
1949) 
Opleiding: Rechten aan de 
Universiteit van Amsterdam
Loopbaan:
Advocaat, Tweede Kamerlid voor 
D66, partijvoorzitter D66, 
staatssecretaris Binnenlandse 
Zaken.
Sinds 2004 is hij voorzitter van 
het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP) Het 
CBP is een zelfstandig bestuurs-
orgaan dat bij wet toezicht houdt 
op de verwerking van persoons-
gegevens en daarmee dus de 
privacy van burgers. 
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Reactie van het Kadaster

Het Kadaster beheert onder meer de 
basisregistratie kadaster, de basisregistraties 
adressen en gebouwen (BAG), en ruimtelijke 
plannen. Eigen Huis Magazine vroeg onder 
andere waarom de registers openbaar zijn. 
Dit zei de woordvoerder daarover:

‘Omdat iemand die een huis of een perceel 
koopt, er zeker van moet zijn dat de verkoper 
ook de eigenaar is. In het belang van rechtsze-
kerheid heeft iedereen tegen betaling inzage. De 
gegevens zijn ook openbaar opdat overheden, 
notarissen, makelaars en deurwaarders hun 
werk kunnen doen.’

Hoe zit het met de privacy?
‘De openbaarheid van gegevens kan op 
gespannen voet staan met de privacy. De 
wetgever erkent dat. Maar omdat rechtszeker-
heid gebaat is bij openbaarheid, is gekozen voor 
het huidige systeem. Het Kadaster mag 
niemand toegang tot zijn gegevens ontzeggen. 
Behalve als het gaat om directmarketingactivitei-
ten of het werven voor charitatieve instellingen.’

Hoe zijn persoonsgegevens beschermd tegen 
misbruik?
‘Het Kadaster verwerkt persoonsgegevens 
volgens de regels van de Kadasterwet en de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Het 
beveiligingssysteem van het Kadaster heeft een 
ISO-certificaat, een kwaliteitskeurmerk voor 
informatiebeveiliging. Een sterke firewall in 
combinatie met versleuteling van gegevens 
moet voorkomen dat informatie wordt gehackt.’

Identiteitsfraude
  Identiteitsfraude komt steeds vaker voor, 

vooral online, schrijft de Rijksoverheid. 
Criminelen kopen bijvoorbeeld op naam van 
iemand anders spullen zonder te betalen. 
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2x zoveel cyberaanvallen 
 Het Nationaal Cyber Security 

Centrum (NCSC) meldt in zijn jaarlijkse 
‘cyber security bill’ dat het aantal 
gemelde cyberaanvallen op overheids-
websites en –systemen in de 
afgelopen twee jaar is verdubbeld. 

Spionage
 De aanvallers zijn vaak criminelen 

of buitenlandse overheden. Het NCSC, 
dat valt onder het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, zegt: ‘De vraag 
is niet of er een hack komt, maar 
wanneer'.

Eerste hulp bij fraude
 Voor vragen en meldingen over 

fraude kunnen mensen terecht bij de 
Fraudehelpdesk. Deze wil burgers 
behoeden voor oplichtingspraktijken. 
De desk helpt slachtoffers door ze naar 
de juiste instantie te verwijzen.

Berlee, promovenda goederenrecht aan de Universiteit van 
Maastricht, vindt dat er te veel informatie beschikbaar is 
voor iedereen. 'De enige belemmering tot gegevens uit 
het Kadaster is een paar euro. Als je iemands adres hebt, 
kun je de leveringsakte van zijn huis opvragen. Daarin staat 
soms ook het paspoortnummer en de huwelijksdatum. Is 
het nodig dat die gegevens openbaar zijn? Denk aan een 
vasthoudende stalker, die informatie over iemand zoekt. Of 
bekende Nederlanders. Als zij huiseigenaar zijn, kan 
iedereen informatie over ze opvragen. Ook van de premier 
of de koning. Alleen blijf-van-mijn-lijf-huizen kun je om voor 
de hand liggende redenen niet goed terugvinden.’

Gerechtvaardigd belang
Berlee stelt een belangentest voor. In Duitsland bestaat die 
al. 'Iedereen die daar informatie wil uit het zogeheten 
register van eigenaren, moet aantonen daarbij een 
gerechtvaardigd belang te hebben. Dat geldt voor elk stukje 
informatie. Als je een kredietverstrekker bent en je wilt 
weten of je een vordering kunt verhalen op iemand, heb je 
zo'n belang. Als je alleen maar nieuwsgierig bent, niet.'

In de wet bestaat volgens Berlee voor het Kadaster al de 
mogelijkheid om regels op te stellen over het verstrekken 
van inlichtingen. 'Maar daar is nog geen gebruik van 
gemaakt.'
Geregistreerden hebben ondertussen nauwelijks mogelijk-
heden om hun gegevens af te schermen. ‘Alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan dat, en zeer beperkt. In het 
geval van een stalker bijvoorbeeld kun je het adres van je 
notaris laten registreren. Maar vervolgens staat alle 
informatie toch in de leveringsakte, die op te vragen is.’ Het 
is wel mogelijk incorrecte informatie te laten weghalen.
Tot nog toe is er bij weten van Berlee nog niemand naar de 
rechter gestapt. ‘Verder dan klachten komt het niet. Maar 
er is best een zaak van te maken. Met een beroep op de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Sommige informa-
tie, zoals je paspoortnummer, zou niet zomaar moeten 
worden vrijgegeven. Er zou geen toegang moeten zijn tot 
informatie die irrelevant of disproportioneel is. Het 
privacyvraagstuk speelt steeds meer, ook in Europees 
verband. Een proefproces zou leuk zijn.’  

‘Een proefproces 
zou leuk zijn’

Met een belangentest – zoals in Duitsland – kunnen 
we de privacy van woningbezitters beter bescher-
men, zegt promovenda Anna Berlee.
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iemand verbouwde omdat hij bijvoor-
beeld minder valide was. Adres, re-
keningnummers, alles wat voor een 
vergunning noodzakelijk was, stond 
op internet. Als je handtekening op 
internet staat, is de kans op identi-
teitsdiefstal groot. We hebben de 
gemeente daarop aangesproken. Ze 
schrok van de vanzelfsprekendheid 
waarmee ze gegevens online had ge-
zet. Uiteindelijk is er een goede oplos-
sing gekomen: een driedeling. Infor-
matie uit de vergunningsaanvraag die 
openbaar is, informatie die alleen 
onder voorwaarden openbaar is, en 
informatie die nooit openbaar wordt. 
Voor het Kadaster en de andere re-
gisters die het Kadaster beheert, zou 
je ook aan zo’n driedeling kunnen 
denken.’

De Nederlandse wetgeving is ver-
ouderd, zegt Kohnstamm. ‘Die stamt 
uit de vorige eeuw. Internet en zoek-
machines waren toen nog niet wat ze 
nu zijn. Je kunt je afvragen of de af-
weging van toen – om zoveel gegevens 
openbaar te maken – nog de juiste is 
voor de huidige situatie. Het fenomeen 
‘big data’ maakt het probleem nog 
pregnanter. De digitale sporen die we 
inmiddels overal achterlaten, bevat-
ten veel informatie. Die sporen zijn 
met elkaar in verband te brengen en 
er zijn gegevens uit te destilleren. Zo 

kan een profiel ontstaan dat alleen op 
één persoon  van toepassing is, en niet 
meer anoniem is. Big data zijn het 
nieuwe goud, er is handel in. Als bur-
ger, als huiseigenaar, weet je niet wat 
ermee gebeurt. Je kunt het niet over-
zien en niet controleren. We kunnen 
absoluut niet voorzien hoe de techniek 
zich gaat ontwikkelen en wat voor 
e�ecten dat heeft. We moeten oplet-
ten dat we onze privacy niet ten 
grave dragen.’

Kohnstamm refereert aan de slim-
me energiemeter. ‘Daarvan kun je 
bepalen dat hij niet op afstand is uit 
te lezen. Zodat de energiemaatschap-
pij niet weet wanneer je veel of geen 
energie gebruikt.’

Met het argument ‘je hebt toch niets 
te verbergen’ maakt Kohnstamm 
korte metten. ‘Het bestaat niet dat je 
niets te verbergen hebt. Dat betekent 
meestal: voor politie en justitie. Dat 
is van een andere orde. Maar wanneer 
ik televisie kijk en waarnaar ik kijk 
– denk aan de smart tv – of waaraan 
ik mijn geld besteed, hoeft mijn col-
lega of buurman niet te weten. Met 
de dingen die ik buiten kantoortijd 
doe, heeft mijn werk niets te maken. 
Dat is mijn privacy. We hebben een 
paar jaar geleden een onderzoek ge-
daan, dat kreeg de titel ‘Niets te ver-
bergen en toch bang’. Mensen schrok-

ken toen hen werd verteld wat er over 
hen bekend was: medische en ban-
caire gegevens, gegevens over relaties 
en a�aires, sportprestaties. Door het 
profiel dat van je gevormd kan wor-
den, kun je maatschappelijk anders 
worden behandeld. Hoewel je niets 
te verbergen hebt, kan dat toch ont-
wrichtend zijn voor een samenleving, 
waarin vertrouwen belangrijk is.’  
  

'Het bestaat niet dat je niets te verbergen 
hebt. Dat betekent meestal: voor politie en 

justitie. Dat is van een andere orde'

Vereniging Eigen Huis vindt ook 
dat de aanvrager van informatie 
voor toegang tot gegevens een 
gerechtvaardigd belang moet 
hebben. ‘Als je informatie 
opvraagt bij het Kadaster, krijg je 
veel meer te zien dan je zou 
vermoeden en dan noodzakelijk 
is’, zegt Nico Stolwijk, manager 
Belangenbehartiging. ‘Het zou 
goed zijn als er een principiële 
uitspraak van de rechter komt 
over welke informatie verstrekt 
mag worden. We overwegen 
hiertoe actie te ondernemen.’ De 
vereniging vindt dat iedereen zelf 
moet kunnen beslissen welke 
informatie aan wie wordt 
verstrekt, behalve in het geval 
van een gerechtvaardigd belang. 
De vereniging gaat leden vragen 
hoe zij over de kwestie denken.
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Politie ziet weinig
 Slechts 10 procent van de slachtof-

fers van identiteitsfraude doet 
aangifte, meldt het onderzoekspro-
gramma Politie en Wetenschap. 
Daardoor heeft de politie geen goed 
beeld van deze manier van oplichting. 

Qiy (1)
 Non-profit stichting Qiy vindt dat 

iedereen de beschikking moet krijgen 
over z'n eigen digitale gegevens. 
Overheden en banken zouden daartoe 
toegang moeten geven.

Qiy (2)
 ‘Niks doen is geen optie meer’, 

vindt oprichter en directeur Marcel van 
Galen. ‘Het vertrouwen in de digitale 
wereld zakt weg. Mensen weten niet 
wie, wat van ze weet. De controle 
moet terug naar de bron.’
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