
Memo Kennedy Van der Laan 
 

 
Op alle door of namens Kennedy Van der Laan N.V. gesloten  

overeenkomsten waarbij zij werkzaamheden dient te verrichten zijn haar  

algemene voorwaarden van toepassing, welke - onder andere - de op de  

ommezijde afgedrukte beperking van de aansprakelijkheid bevatten. 

Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam  

Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam  

t. +31 (0)20 5506 666, f. +31 (0)20 5506 777  

e. info@kvdl.nl, www.kennedyvanderlaan.nl  

 

All agreements entered into by or on behalf of Kennedy Van der Laan N.V.  

pursuant to which it shall perform services shall be subject to its general  

terms and conditions, which contain - inter alia - the limitation of  

liability printed on the back of this document. 

 

advocatuur ING-Bank 65 33 79 773 t.n.v. Stichting Beheer  

Derdengelden Kennedy Van der Laan Advocatuur  

notariaat ING-Bank 69 62 10 053 t.n.v. Derdengelden  

Kennedy Van der Laan Notariaat 

 

aan 

Vereniging Nederlandse Woonbond 

van 

H.H. de Vries en J.B. Schmaal 

inzake 

Vereniging Nederlandse Woonbond / Privacy 

datum 

11 maart 2013 

referentie 

45241/JSE/ 1007031/0.1 

 

1. Inleiding 

In onze notitie van 4 maart 2013 hebben wij De Vereniging Nederlandse Woonbond (hierna: 

‘Woonbond’) geadviseerd over de vraag of de Minister in zijn nadere memorie1 de mede door ons 

opgebrachte privacybezwaren weg heeft genomen. Wij hebben in die notitie geconcludeerd dat 

nog altijd onduidelijk was of de regeling het beoogde effect zou hebben, en dat niet onderbouwd 

werd of de effecten opwegen tegen de privacyinbreuk die het gevolg is van de regeling. Net als in 

onze notitie van 19 februari concludeerden wij dat het huidige wetsvoorstel strijdig is met het 

grondrecht op privacy zoals neergelegd in artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM. 

 

In de nota naar aanleiding van het verslag (hierna: ‘Nota’) gaat de Minister nogmaals in op de 

effecten van de regeling en de juridische omkadering daarvan. In onderhavige korte notitie staan 

wij op verzoek van de Woonbond stil bij de nieuwe informatie, voor zover relevant voor de toets 

aan de privacyregelgeving. We zullen hierbij niet nogmaals de juridische kaders beschrijven en 

verwijzen daarvoor graag naar de genoemde eerdere notities. Zoals uit het onderstaande volgt is 

onze conclusie ook na de Nota onveranderd: de regeling blijft in strijd met artikel 10 Grondwet 

en artikel 8 EVRM. 

 

2. Opmerkingen naar aanleiding van de Nota 

Noodzakelijkheidstoets wordt niet doorstaan 

Ondanks verschillende expliciete vragen van verschillende fracties geeft de Minister ook in de 

Nota geen informatie over de concrete effecten die de regeling heeft ten aanzien van het primaire 

doel van de regelgeving, het bevorderen van de doorstroming.2 Mede omdat de regeling leidt tot 

een inbreuk op de privacy van een grote groep mensen, is een degelijke onderbouwing van de 

                                                 
1 Kamerstukken I, 33330, nr. E 
2 Zie hiervoor onder andere de geciteerde passages in de notitie van 4 maart 2013 
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effecten ten aanzien van het doel waarvoor de regeling is getroffen, noodzakelijk om aan de eisen 

van artikel 8 EVRM te voldoen. Dit geldt des te meer nu vraagtekens kunnen worden gesteld bij 

de effectiviteit van de regeling en de Minister zelf ook aangeeft dat de huurprijs slechts een van 

de vele factoren is die bepalend zijn voor de verhuisbereidheid van huishoudens.3 Ook na de 

Nota is de effectiviteit van de regeling op het primaire doel uitsluitend gebaseerd op niet 

onderbouwde aannames. 

 

Wel noemt de Minister in de Nota een aantal andere doelen die de privacyinbreuk zouden 

kunnen rechtvaardigen. Hierover merken we in het algemeen op dat het weliswaar mogelijk is dat 

de regeling bijdraagt aan deze nadere doelen, maar dat dit op geen enkele wijze de 

motiveringsplicht voor wat betreft het primaire doel verzwakt.  

 

Voor wat betreft de nadere doelen geldt daarnaast het volgende. De twee meest genoemde 

nadere doelen zijn het creëren van een reëlere huurprijs4, en het voor de verhuurders mogelijk 

maken om de verhuurderheffing te kunnen afdragen aan de staat.5 Als de Nota zo begrepen moet 

worden dat de Minister de privacyinbreuk rechtvaardigt tegen (uitsluitend) deze nadere doelen, 

dan is inzicht in de gemaakte belangenafweging vereist om te kunnen beoordelen of de 

noodzakelijkheidstoets van 8 EVRM wordt doorstaan. Met andere woorden, ook dan moet 

duidelijk zijn op welke wijze aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan. Dit 

volgt niet uit de Nota. Daarbij is van belang dat het CBP in haar advies van 30 januari jl. oordeelt 

dat de doorbreking van de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst (één van de effecten van 

de regeling) slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zou moeten kunnen plaatsvinden.6 Het is zeer 

de vraag of het kunnen sturen op de huurprijs of het kunnen innen van belastingen als dergelijke 

uitzonderlijke gevallen kunnen worden aangemerkt. 

 

Privacywaarborgen zijn niet effectief 

De Minister geeft tevens in reactie op een vraag van de GroenLinks-fractie aan dat het systeem 

van de Belastingdienst zodanig is ingesteld dat misbruik niet is uitgesloten en dat ook 

verklaringen kunnen worden opgevraagd van huurders die niet tot de doelgroep behoren. Hierbij 

merkt de Minister op dat huurders zich achteraf kunnen beklagen bij de Belastingdienst, of het 

CBP.  

 

Dit is geen passende waarborg in de zin van artikel 8 EVRM. De verstrekking speelt zich immers 

grotendeels buiten het zicht van de huurder af, hetgeen ervoor zorgt dat hij in de meeste gevallen 

niet kan ingrijpen tot de schending van zijn privacy al een feit is. Daarnaast geldt dat hier van 

belang is dat de Belastingdienst op grond van de beschikking Santander van de Hoge Raad7 zelf 

                                                 
3 Nota, pagina 5 
4 Nota, pagina 7 
5 Nota, pagina 16 
6 CBP, Wetgevingsadvies, z2011-00405, 14 juni 2011, pagina 3 
7 Hoge Raad, 09-09-2011, LJN: BQ8097 
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altijd in een individueel geval, ook als er sprake is van een wettelijke grondslag, de afweging moet 

maken of de verstrekking voldoet aan de noodzakelijkheidstoets. De huidige technische 

inrichting van het systeem lijkt deze belangenafweging vooraf op voorhand uit te sluiten. 

 

Juridische onderbouwing is onjuist 

In de juridische onderbouwing gaat de Minister nader in op de eisen van artikel 8 EVRM. Daarbij 

geeft de Minister weliswaar aan dat de toets aan de proportionaliteit en subsidiariteit heeft 

plaatsgevonden, maar ontbreekt wederom de noodzakelijke onderbouwing. Als er in dit verband 

al iets uit de eerder genoemde zaak Hatton8 zou kunnen worden afgeleid, dan is dat de 

constatering dat de regering van Engeland aan de eis van artikel 8 EVRM had voldaan juist 

omdat zij zich op een statistische onderbouwing kon baseren. Daarvan is hier geen sprake. Voor 

wat betreft de aangehaalde zaak Orlic9 is onduidelijk op welke wijze deze relevant is voor de 

huidige casus. Ten eerste betrof deze zaak het recht op eerbiediging van de woning, en ging het 

om de rechtmatigheid van een (eenmalige) uitzetting. Daarbij speelt ook de bijzonderheid dat het 

hier ging om feiten ‘closely linked to the specific situation of the Homeland War in Croatia’.10 

Kortom, feitelijk lijkt de zaak in niets op de voorliggende regeling. Ook juridisch is de vergelijking 

niet te volgen. Het is correct dat het Hof in deze zaak accepteert dat de uitzetting door de 

Kroatische regering kan worden geschaard onder een van de categorieën van artikel 8 EVRM, 

maar dit betekent geenszins dat deze ook rechtmatig is. Voor wat betreft de 

noodzakelijkheidstoets merkt het Hof hier juist op dat de uitzetting niet voldeed aan het vereiste 

van de proportionaliteit omdat de persoonlijke gevolgen voor de huurder niet opwogen tegen het 

belang van de uitzetting. De conclusie in deze zaak was dan ook dat de Kroatische regering in 

strijd heeft gehandeld met artikel 8 EVRM. 

 

                                                 
8 EHRM, Hatton v. Verenigd Koninkrijk, nr. 36022/97, 8 juli 2003 
9 EHRM, Orlic t. Kroatië, n. 48833/07, 21 juni 2011 
10 EHRM, Orlic t. Kroatië, n. 48833/07, 21 juni 2011, rndnr. 70 


