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 D
e persoonsgegevens van huis-
eigenaren worden verwerkt 
door onder meer notarissen, 
banken, makelaars, het Ka-
daster, Verenigingen van Ei-

genaars, maar ook de winterschilder of 
de onderhoudsmonteur. Welke gege-
vens dit zijn en wat er vervolgens mee 
gebeurt, blijft voor de meeste mensen 
nu nog onzichtbaar. Maar dankzij een 
nieuwe Europese privacywet die deze 
maand ingaat en die in alle landen van 
de Europese Unie geldt, kunnen huis-
eigenaren beter inzicht krijgen in wat 
bedrijven met hun gegevens doen. Ook 
kunnen burgers hun (online) privacy 
voortaan beter beschermen. In Neder-
land is Wolfsen met ‘zijn’ Autoriteit Per-
soonsgegevens (AP) verantwoordelijk 
voor het toezicht op de naleving van 
de Nederlandse uitwerking van de wet, 

les zich tegenwoordig in data. Daarom 
wordt de bescherming van die data elke 
dag belangrijker.’
 
Wat gaat de nieuwe wet voor mensen, 
voor de huiseigenaar, doen?
‘Zij geeft je uitgebreider rechten, zoals 
het nieuwe recht op vergetelheid. Stel, 
ergens is informatie over jou bekend, 
of over jou in relatie tot je huis, en dat 
staat op internet. En je denkt: het gaat 
niemand wat aan, er is geen grondslag 
voor, ik wil dat het verwijderd en ver-
nietigd wordt. Onder de nieuwe wet 
kan dat. Een ander nieuw recht is dat 
op dataportabiliteit. Je wilt bijvoorbeeld 
overstappen naar een andere energiele-
verancier, en je wilt je data overhevelen 
van de oude naar de nieuwe aanbieder. 
Dan moet de leverancier die jouw data 
heeft, hieraan meewerken. En als er er-

‘De bescherming van 
onze data wordt elke 
dag belangrijker’

Op 25 mei gaat in de Europese Unie een nieuwe privacywet 
in. Die geeft de ‘digitale’ consument meer en nieuwe rechten. 
Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, 
over wat de wet betekent voor huiseigenaren.
TEKST ILSE AKKERMANS  BEELD STIJN RADEMAKER

de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG).
 
Waarom is deze wet nodig?
‘De Wet bescherming persoonsgege-
vens die we hadden was de Nederlandse 
uitwerking van een Europese richtlijn 
uit 1995. Zoekmachines bestonden nog 
niet. Om over het ‘internet of things’ – 
allerlei apparaten die aan het internet 
zijn gekoppeld – nog maar te zwijgen. 
Inmiddels kun je over de hele wereld 
met elkaar communiceren en informatie 
snel verspreiden. Dat heeft een keer-
zijde. Denk aan de beelden van mensen 
in sauna’s die op het internet zijn ge-
plaatst. Dat is een ernstige schending 
van de privacy. Je recht op intimiteit, 
daar komt het recht op privacy vandaan, 
is een van de belangrijkste dingen in het 
leven. Door de digitalisering vertaalt al-

Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens:



EH05_privacy.indd   19 17/04/2018   16:17



20  eigen huis magazine mei 2018

gens een bestand over jou en je huis 
staat en je denkt: klopt dat wel? Dan heb 
je recht op inzage. Als de gegevens fout 
blijken, kun je ze laten corrigeren. Ook 
heb je klachtrecht. Voor als je vindt dat 
iemand jouw data in relatie tot je huis 
verkeerd of onrechtmatig gebruikt. De 
waarde van je huis zegt vaak iets over 
je koopkracht of vermogenspositie. Als 
je steeds reclame van dure automerken 
krijgt, kun je daarover bij het bedrijf 
klagen en je gegevens uit dat bestand 
laten verwijderen. Doet het bedrijf dat 
niet, dan kun je een klacht indienen bij 
de AP. Wij kunnen er dan tegen optre-
den. Je hebt ook recht op schadevergoe-
ding als je schade hebt geleden door het 
onrechtmatig gebruik van jouw data.’
 
In welke situaties kan het misgaan 
met de privacy van de huiseigenaar?
‘Elke paar weken luister ik even mee bij 
ons telefonische spreekuur. Iemand die 
de dupe was van identiteitsfraude belde 
omdat zijn bsn-nummer in verkeerde 
handen was gekomen. In de huizen-
wereld gebeurt het te pas en te onpas 
dat kopieën worden gemaakt van het 
paspoort, met daarop allerlei gevoelige 
gegevens. Dat is linke soep. En er belde 
iemand die een hypotheeklening wilde 
afsluiten, maar een kredietregistratie 
bleek te hebben waardoor hij een 
risico-opslag moest betalen. De man 
bleek helemaal geen schulden te heb-
ben. Mensen komen er vaak niet uit.  

CV Aleid Wolfsen
(23 februari 1960)

Opleiding Rechten aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.
Loopbaan Was van 1998 tot 
2001 rechter in Amsterdam en 
van 2001 tot 2002 vicepresident 
van de rechtbank in Haarlem. 
Daarna tot 2008 Tweede Kamer-
lid voor de PvdA. Van 2008 tot 
2014 burgemeester van Utrecht.
Momenteel Sinds 1 augustus 
2016 voorzitter van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

 Het recht op vergetelheid: om online 
‘vergeten’ te worden.

 Het recht op dataportabiliteit: het 
recht om uw persoonsgegevens over te 
laten dragen.

 Recht op inzage: het recht om de 
persoonsgegevens in te zien die organi-
saties van u verwerken.

 Recht op rectificatie: het recht om 
de persoonsgegevens die een organisa-
tie van u verwerkt te laten aanpassen of 
aanvullen.

 Het recht op beperking van de 
verwerking: het recht om organisaties 
te vragen om het gebruik van uw per-
soonsgegevens te beperken.

 Het recht bij geautomatiseerde be-
sluitvorming en profilering: het recht 
op een menselijke blik bij besluiten die 
over u gaan.

 Het recht om bezwaar te maken 
tegen de gegevensverwerking. Bijvoor-
beeld bij direct marketing.

 U heeft ook recht op duidelijke in-
formatie over wat een bedrijf met uw 
persoonsgegevens doet.

(BRON: AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS)

Welke rechten de nieuwe 
privacywet burgers geeft

‘Stel je denkt: het gaat 
niemand wat aan, ik 
wil dat het verwijderd 
wordt. Onder de nieuwe 
wet kan dat’
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Wat moeten ze in hun eentje beginnen 
tegen een grote onroerendgoedmake-
laar? Of tegen fintechbedrijven, of een 
grote bank of gemeente? Mensen heb-
ben rechten, maar hoe verwezenlijken 
ze die? Pas geleden werd duidelijk wat 
er in Amerika is gebeurd, dat databedrijf 
Cambridge Analytica rond de presi-
dentsverkiezingen informatie over tien-
tallen miljoenen Facebookgebruikers 
heeft vergaard. Woningbezit zal daar 
zeker een element in zijn, omdat het 
iets zegt over iemands koopkracht en 
wellicht ook over politieke voorkeur. 
Door die informatie te koppelen en ver-
rijken, kunnen mensen tijdens verkie-
zingen worden gemanipuleerd. Dat is 
heel heftig.’
 
Wat kunnen huiseigenaren doen om 
hun privacy te beschermen?
‘Nadenken bij wie hun gegevens geregi-
streerd staan. Wie weet wat, waarom, op 
welke grondslag en waarvoor gebruikt 
hij dat? En als huiseigenaren denken: dit 
dient geen doel, of er is geen grondslag 
voor, kunnen ze het laten verwijderen 
en vernietigen. Ze kunnen ook aan een 
partij vragen welke informatie zij van 
hen heeft. Consumenten moeten zelf 
actie ondernemen.’
 
De AP begon in januari de campagne 
‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Wat 
is het doel van daarvan?
‘We willen burgers bewust maken van 

EH05_privacy.indd   21 17/04/2018   16:17



22  eigen huis magazine mei 2018

hun privacyrechten, van hoe belangrijk 
privacy is, en organisaties bewust ma-
ken van hun plichten. Sommige mensen 
denken dat privacy een verloren race 
is. Ze denken: iedereen weet al alles 
van mij, ik kan er niks meer aan doen. 
Ze voelen zich machteloos. Onze cam-
pagne is bedoeld om te zeggen: je hebt 
zo meteen uitgebreider rechten en je 
kunt klagen, je kunt ertegen optreden, 
je krijgt het recht op vergetelheid en 
al die andere rechten. Het is helemaal 
geen gelopen race. Daarnaast is onze 
boodschap: wees voorzichtig met je 
data. Als je een beveiligingscamera op 
je huis richt en die verbindt met inter-
net, zorg dan dat hij goed is beveiligd. 
Hetzelfde geldt voor de camera in de 
slaapkamer van je kinderen, bedoeld 
om een oogje in het zeil te houden. En 
als je iets gratis kunt downloaden, be-
tekent dat waarschijnlijk dat je met je 
data betaalt, die vervolgens weer kun-
nen worden verkocht aan een andere 
partij. Wees je daarvan bewust.’
 
Wat betekent de nieuwe privacywet 
voor de Autoriteit Persoonsgegevens?
‘In de nacht van 24 op 25 mei wordt de 
AP opgeheven en in dezelfde seconde 
weer opgericht, omdat we een orga-
nisatie worden met nieuwe en meer 
bevoegdheden. We moeten actiever 
voorlichten en actiever klachten be-

‘De Kadasterwet mag niet in 
strijd zijn met de Europese 
privacywet. Dus ik vrees dat 
er best een klus ligt voor het 
Kadaster’

Het is voor kwaadwillenden te makke-
lijk om gegevens van woningbezitters 
uit het Kadaster te halen. Daarvoor 
waarschuwde Jacob Kohnstamm, de 
voorganger van Aleid Wolfsen, in 2015 
in een interview met Eigen Huis Ma-
gazine. Omroep Powned liet later zien 
hoe makkelijk het was privégegevens 
van Kamerleden en de bazen van de 
Politie en de inlichtingendienst AIVD uit 
het Kadaster te halen. Minister Schultz 
van Haegen (Infrastructuur en Milieu) 
kondigde daarop in november 2016 
aan met het Kadaster te bekijken of 
de ‘balans tussen openbaarheid en de 
bescherming van persoonsgegevens’ 
nog passend was. Het dossier werd 
vervolgens van ministerie naar minis-
terie geschoven: het ministerie van 
Veiligheid en Justitie vroeg de Autoriteit 
Persoonsgegevens te adviseren. Het 
dossier werd daarna overgeheveld naar 
Binnenlandse Zaken. Dat ministerie laat 
weten nog aan een reactie te werken. 
Het plan is de brief voor de zomer 
van dit jaar naar de Tweede Kamer te 
sturen. 
De vraag is ondertussen of de nieuwe 
privacywet AVG het niet sowieso al 
moeilijker maakt gegevens van anderen 
uit het Kadaster te halen. Het Kadaster 

schrijft desgevraagd in een reactie dat 
‘er niet veel verandert voor het Kadas-
ter’ en dat ‘dezelfde gegevens als voor-
heen openbaar worden’. 
‘Het Kadaster moet voldoen aan de ver-
plichtingen die de AVG met zich mee-
brengt. Daaronder valt het inrichten van 
het register van verwerkingen, waarin 
staat welke persoonsgegevens worden 
gebruikt, voor welk doel en op basis van 
welke rechtsgrond; het inrichten van 
één loket voor alle privacy gerelateerde 
vragen; en het aanstellen van een func-
tionaris gegevensbescherming. Deze 
maatregelen zijn getroffen of worden 
op korte termijn afgerond.’
‘Het Kadaster waarborgt de privacyre-
gels al vanaf de invoering van de Wet 
bescherming persoonsgegevens in 
2001. Onder de AVG blijft dat zo. Het is 
aan notarissen en partijen welke gege-
vens in een akte komen.’
‘In situaties waarin de veiligheid van 
personen in het geding is, meent het 
Kadaster dat er een oplossing moet ko-
men waarbij de toegang tot persoons-
gegevens wordt beperkt. Dit kan door 
het vastleggen van een regeling in een 
Algemene Maatregel van Bestuur. Het 
Kadaster is daarover in gesprek met het 
ministerie van BZK.’

Is het Kadaster klaar voor de nieuwe wet?
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handelen. Nu krijgen we jaarlijks al 
duizenden tips, maar omdat we een 
kleine organisatie waren, traden we 
soms wel op, soms niet. Vanaf 25 mei 
moeten we ze allemaal behandelen. We 
krijgen een grotere bezetting, moeten 
2,5 tot 3,5 keer zo groot worden. We 
mogen overtreders boetes opleggen tot 
4 procent van hun jaaromzet. We gaan 
nauwer samenwerken met toezichthou-
ders in andere Europese landen, want 
veel bedrijven verwerken grensover-
schrijdend gegevens.’
 
Wat betekent de wet voor de bedrĳ ven 
en instellingen die persoonsgegevens 
van huiseigenaren opslaan?
‘De Belastingdienst weet veel over 
huiseigenaren, net als gemeenten, het 
Kadaster, sommige private partijen. Die 
moeten die persoonsgegevens heel goed 
beveiligen, en maatregelen nemen om 
te zorgen dat niemand onrechtmatig bij 
die gegevens kan. Ze moeten hun data-
boekhouding op orde maken, net zoals 
ze dat met hun fi nanciële boekhouding 
doen. De een is daarmee verder dan de 
ander. Een van de eerste dingen die we 
gaan doen is kijken of overal een func-
tionaris voor de gegevensbescherming 
(FG) is aangesteld, een soort interne 
toezichthouder. Tegen bedrijven of in-
stellingen die op 25 mei nog geen FG 
hebben, gaan we optreden.’

 
In 2015 waarschuwde uw voorganger 
Jacob Kohnstamm in dit magazine dat 
het voor kwaadwillenden veel te mak-
kelĳ k is privégegevens van woningbe-
zitters zoals naam, adres en burgerlĳ ke 
staat uit het Kadaster te halen. Moet 
het Kadaster zich niet houden aan de 
nieuwe privacywet?
‘Het Kadaster is een groot goed, er staat 
geregistreerd van wie welk stuk grond 
is en welk huis, dat is belangrijk voor 
de rechtszekerheid. Maar het moet 
zich wel verhouden tot de privacy. Ik 
ben pas nog bij de bestuursvoorzitter 
van het Kadaster geweest om daarover 
te praten. Wat kan wel, wat niet, wat 
moet worden aangepast. Het Kadaster 
moet wellicht adviezen gaan geven aan 
notarissen, over dingen die niet meer 
in aktes mogen worden opgenomen, 
omdat ze anders via het Kadaster in 
de openbaarheid komen. En dat mag 
niet. Bepaalde gegevens van mensen 
mag je niet openbaar maken. Je mag ook 
niet te veel data verwerken, het moet 
in verhouding staan tot het doel. Het 
Kadaster werkt volgens de Kadaster-
wet. Maar die mag niet in strijd zijn met 
de Europese privacywet AVG. Dus ik 
vrees dat er best een klus ligt voor het 
Kadaster.’ 

‘Het Kadaster moet persoonsgege-
vens van huiseigenaren niet meer 
aan iedereen ter beschikking stellen’, 
zegt beleidsadviseur Steven Way-
enberg. ‘Zeker gezien de nieuwe 
Europese privacywet AVG. Waarom 
zou het Kadaster niet moeten vol-
doen aan de AVG? Iemand die bĳ  
het Kadaster persoonsgegevens van 
een ander opvraagt, moet aantonen 
daarbĳ  een gerechtvaardigd belang 
te hebben.’
 

Vereniging Eigen Huis en
uw persoonsgegevens
Ook Vereniging Eigen Huis moet per 25 
mei voldoen aan de AVG en is daarmee 
een eind op stoom. Zo heeft de vereni-
ging een functionaris voor de gegevens-
bescherming aangesteld, bekĳ kt de 
vereniging of zĳ  gegevens niet te lang 
bewaart en of zĳ  inderdaad alleen die 
gegevens bewaart die zĳ  nodig heeft. 

 Lees hier hoe de vereniging omgaat 
met persoonsgegevens van leden: 
veh.nu/privacy

dit vindt de vereniging
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