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De prijs van te 
weinig privacy

Wat bedrijven van huiseigenaren weten

 D
e schaduwkant van de ra-
zendsnelle digitale ontwik-
kelingen is dat de privacy-
risico’s groter zijn dan toen 
alles nog analoog was’, zegt 

Anna Berlee (30) lector aan Tilburg 
University.  
Zo moeten banken in januari 2018 
betalingsgegevens en rekeninggege-
vens van hun klanten gaan delen met 
derde partijen. En maakt het Kadas-
ter de privégegevens van huiseigena-
ren openbaar, zonder dat zij daarover  
iets te zeggen hebben. Berlee: ‘Vroe-
ger moest je naar het kantoor van 
het Kadaster om te vragen wat de 
buurman voor zijn huis had betaald. 
Tegenwoordig kun je dat in een paar 
minuten thuis op de bank doen met 
een sms’je of via het internet. De 

wetgeving moet rekening houden 
met deze nieuwe situaties en eventu-
eel worden aangepast.’

Twee jaar geleden waarschuwde 
toenmalig voorzitter Jacob Kohn-
stamm van het College bescherming 
persoonsgegevens (tegenwoordig 
Autoriteit Persoonsgegevens, AP) in 
Eigen Huis Magazine dat het voor 
kwaadwillenden te makkelijk is om 
privégegevens van woningbezitters 
uit het Kadaster te halen. Voor een 
paar euro kan iedereen een leve-
rings- of hypotheekakte opvragen 
met daarin persoonsgegevens als 
geboortedatum, adres, burgerlijke 
staat en ID-nummer. Over iedereen 
dus. Berlee pleitte ook toen al voor 
het Duitse systeem, dat werkt met 
een belangentest. ‘Daar moet degene 

Via internet wordt het steeds makkelijker 
om aan privégegevens van burgers te 
komen. Promovenda Anna Berlee bekeek 
voor Vereniging Eigen Huis hoe het er voor 
staat met de privacy van de huiseigenaar. 
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die inzage wil, aantonen een gerecht-
vaardigd belang bij de informatie te 
hebben.’

PowNed en de AIVD
Vorig jaar stond omroep PowNed 
met een camera op de stoep bij de 
privéwoningen van topmannen 
van inlichtingendienst AIVD en de 
Nationale Politie – dankzij gegevens 
uit het Kadaster, en om maar te laten 
zien hoe makkelijk kwaadwillenden 
hetzelfde konden doen. 

Het leidde tot Kamervragen. Mi-
nister Schultz van Haegen (Infra-
structuur en Milieu) kondigde daar-
op aan met het Kadaster te bekijken 
of de ‘balans’ tussen openbaarheid, 
en bescherming persoonsgegevens 
en veiligheid nog steeds ‘passend’ is. 
De staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie vroeg de Autoriteit Per-
soonsgegevens om een advies over 
hetzelfde onderwerp. 

Volgens Berlee heeft het Kadaster 
jaren geleden al een voorstel gedaan 
om de privacy van geregistreerden 
te beschermen, maar is daarmee nog 
weinig gedaan. Voorlopig heeft de 
huiseigenaar dan ook geen enkele 

CV Anna Berlee
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keuze of zijn persoonsgegevens in de 
openbare registers van het Kadaster 
komen. En heeft hij er geen enkele in-
vloed op of het Kadaster die gegevens 
deelt met derde partijen, zegt Berlee. 

Alles van iedereen
Die openbaarheid heeft een doel: 
rechtszekerheid. Zo kan bijvoorbeeld 
een geïnteresseerde koper er achter 
komen wie de eigenaar van een huis 
is, en of de verkoper gerechtigd is het 
huis te verkopen. ‘Dat is van groot be-
lang’, zegt Berlee. ‘De openbaarheid 
van de registers dient daarmee een 
goed doel. Maar het huidige systeem 
verhoudt zich slecht tot de privacy. 
Volledige openbaarheid is dispropor-
tioneel. Waarom moet het zo makke-
lijk zijn van iedereen, alles te kunnen 
opvragen? In het register van het 
Kadaster staat nu de hele leverings-
akte. Er is niets geanonimiseerd, er is 
niets uitgehaald. Al die persoonlijke 
informatie is misschien nodig voor 
notarissen, of soms kredietverstrek-
kers, maar niet voor iedereen en niet 
in alle gevallen.’ Berlee wil daarom 
een aanpassing van de wet. Haar 
voorstel betekent dat het Kadaster 
een afweging moet gaan maken of 
de aanvrager van de informatie een 

mag het ook wat kosten. Een gebrek 
aan privacy kost ook geld.’

Het is volgens Berlee een goede 
ontwikkeling dat privacy prominen-
ter op de politieke agenda komt. Het 
onderwerp speelt ook bij de nieuwe 
Europese betaalrichtlijn PSD2, die in 
januari moet ingaan. Banken moeten 
dan betalings- en rekeninggegevens 
van hun klanten gaan delen met 
derden. ‘Stel dat je een huis wilt kopen 
en je wilt weten wat je maximaal 
kunt lenen’, zegt Berlee. ‘Dan kan je 
hypotheekadviseur zeggen: je kunt 
alle papieren bij mij aanleveren, of je 
geeft ons toestemming voor inzage in 
je bankrekening. Dan zien we precies 
wat je inkomsten en uitgaven zijn, 
en kunnen we daarmee rekening 
houden.’

Uitdrukkelijk instemmen
Bedrijven krijgen niet zomaar 
toegang tot betaalrekeningen en 
rekeninginformatie. Zo moet de 
rekeninghouder daarmee uitdruk-
kelijk instemmen, en moet het 
bedrijf een vergunning aanvragen 
bij De Nederlandsche Bank (DNB) 
of een toezichthouder in een andere 
EU-lidstaat. Het bedrijf moet zorgen 
voor goede beveiliging. 

Nieuwe privacyregels? 
Na Kamervragen in november 2016 
kondigde minister Schultz van Hae-
gen aan met het Kadaster te bekijken 
of ‘de balans tussen openbaarheid 
en de bescherming van persoonsge-
gevens’ nog steeds passend is. De 
gesprekken daarover lopen nog. 
Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie heeft het advies van de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
over hetzelfde onderwerp inmiddels 
ontvangen. De staatssecretaris stuurt 
hierover na het zomerreces waar-
schijnlijk een brief naar de Tweede 
Kamer. De regering zal de AP ook 
nog om advies vragen over de nati-
onale wetgeving rondom de nieuwe 
betaalrichtlijn PSD2.
In mei 2018 gaan in de hele EU de-
zelfde aangescherpte privacyregels 
gelden. De consument krijgt dan 
meer privacyrechten en de AP krijgt 
als toezichthouder meer zeggen-
schap.

gerechtvaardigd belang heeft bij 
die informatie. ‘Dat gaat tijd en geld 
kosten. Maar privacy is niet gratis. 
Als we het belangrijk genoeg vinden, 

Slimme meter

Voor het einde van 2020 krijgen alle 
huishoudens een ‘slimme energieme-
ter’ aangeboden. De Gedragscode Le-
veranciers Slimme Meters 2012 schrijft 
voor hoe leveranciers moeten omgaan 
met gegevens van consumenten. In 
2018 wordt de Gedragscode opnieuw 
bekeken.

Energiedatadiefstal

In september 2016 kwam aan het licht 
dat energiedata van twee miljoen huis-
houdens zijn gestolen door een mede-
werker van een Nederlandse energie-
leverancier. Gegevens als jaarverbruik, 
type aansluiting en einddata van con-
tracten. Volgens Netbeheer Nederland 
zijn geen gevoelige gegevens gelekt.
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Maar toezichthouder Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) vreest 
voor misbruik van de betaalgegevens, 
omdat het toezicht internationaal te 
versnipperd is. Hoe kijkt Berlee daar 
tegenaan? ‘Met een Nederlandse 
hypotheekadviseur zoals in het 
voorbeeld zal het wel loslopen. In 
Nederland hebben we goed toezicht. 
Van de AFM, DNB, de Autoriteit 
Consument & Markt, de AP. Maar 
hoe zit het met partijen elders in de 
EU, of buiten Europa, zoals in de VS 
of Rusland? Het zou me bijvoorbeeld 
niet verbazen als Google dadelijk ook 
hypotheekadvies gaat geven. Hoe is 
het toezicht dan geregeld?’ Het is 
daarom volgens Berlee belangrijk 
dat de consument goed weet met wie 
hij in zee gaat. De AFM stelt dat de 
gebruiksvoorwaarden helder moeten 
zijn en niet misleidend. De autori-
teit vindt dat de consument ook zelf 
verantwoordelijkheid heeft.

Ook op energiegebied speelt dit. 
Alle huishoudens krijgen voor eind 
2020 een ‘slimme’ energiemeter 
aangeboden van hun netbeheerder. 
Daarmee kan het energiebedrijf het 
verbruik op afstand uitlezen en kan 
de klant zijn energieverbruik beter in 
de gaten houden. ‘Maar het ener-

dit vindt de vereniging

Een huiseigenaar is de baas over 
zijn eigen gegevens, en moet zelf de 
regie kunnen voeren over het gebruik 
daarvan. Anderen mogen hun gege-
vens alleen delen na toestemming. 
‘Een huiseigenaar moet het recht 
krijgen op kosteloze inzage van de 
eigen gegevens’, zegt beleidsadviseur 
Steven Wayenberg. ‘En het recht op 
kosteloze aanpassing ervan als er iets 
niet klopt.’
Mochten gevoelige gegevens door 
een lek op straat komen, dan moeten 
getroffenen hierover worden geïnfor-
meerd. ‘Zodat die mogelijk ook zelf 
in actie kan komen om de schade te 
beperken’, zegt Wayenberg. ‘En het 
bedrijf waar het lek plaatsvond moet 
aangeven welke maatregelen het 
neemt om herhaling te voorkomen.’
Iemand die gegevens opvraagt bij het 
Kadaster moet volgens de vereniging 
aantonen daarbij een gerechtvaardigd 
belang te hebben. In het najaar onder-
zoekt de vereniging hoe leden denken 
over privacy.

 eigenhuis.nl/persoonsgegevens

gieverbruik vertelt ook wat over het 
gedrag van de bewoners, zoals wan-
neer mensen thuis zijn’, zegt Berlee. 
Niet alle partijen die toegang vragen 
tot de gegevens hebben volgens 
haar een privacy-gedragscode, zoals 
energieleveranciers die hebben. Het 
bedrijf achter een app waarmee je 
op afstand de verwarming aan kunt 
zetten bijvoorbeeld. ‘Het idee is dat 
je weet waarvoor je toestemming 
geeft’, zegt Berlee. ‘Maar in werke-
lijkheid weet bijna niemand dat. Lees 
je ooit de voorwaarden van een app 
door voordat je op ‘ok’ klikt?’

Hoe kun je jezelf als huiseigenaar 
nou beschermen tegen het delen van 
meer informatie dan je lief is? ‘Vraag 
je altijd af: wil ik dat deze partij mijn 
gegevens krijgt?’ zegt Berlee. ‘Kijk 
eens goed naar de privacy-instel-
lingen van een app. Realiseer je dat 
gebruikmaken van een dienst meer 
kost dan een paar euro. Je betaalt 
vaak ook met je privacy.’

 Lees meer over privacy en 
persoonsgegevens op: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl
en bof.nl (de website van Bits of 
Freedom)

Digitale grondrechten

Bits of Freedom (BOF) is een Neder-
landse beweging die opkomt voor de 
internetvrijheid van burgers. Het gaat ze 
met name om twee digitale grondrech-
ten: privacy en communicatievrijheid. 
Op hun website is daarover veel infor-
matie te vinden: bof.nl

5.500 Datalekken

Sinds 1 januari 2016 moeten bedrijven 
en overheden datalekken direct melden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP). In 2016 ontvangt de AP bijna 
5.500 meldingen van datalekken. 17 
procent daarvan afkomstig uit de finan-
ciële dienstverlening, 2 procent uit de 
energiesector.

Uit het Kadaster

Het Kadaster registreert gegevens over 
vastgoed, zoals eigendom en hypo-
theek. Tegen betaling kan iedereen de 
leveringsakte van een huis opvragen. 
Daarin staan onder meer adres, naam, 
burgerlijke staat van de eigenaar.
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