Verslag internetconsultatie Wijziging van het Kadasterbesluit (afscherming
persoonsgegevens)
Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens) is van 4
juli 2018 tot en met 12 augustus 2018 in internetconsultatie geweest.
Op het ontwerpbesluit zijn drie reacties ontvangen; twee van particulieren en een van het
Adviescollege Toetsing Regeldruk.
Een particulier stelde de vraag waarom de informatie over het onroerend goed van leden van het
Koninklijk Huis wordt afgeschermd en stelde dat dit afbreuk doet aan de democratie.
Het ontwerpbesluit voorziet in afscherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen die
van overheidswege worden beveiligd. Uitzondering hierop zijn de leden van het Koninklijk Huis;
met andere woorden de leden van het Koninklijk Huis worden niet afgeschermd op basis van het
ontwerpbesluit. De informatie over onroerend goed van die leden kan nog steeds bij het Kadaster
worden opgevraagd.
Een particulier meent dat het nuttig is om de gegevens van beveiligde personen af te schermen
maar vond dat zo veel mogelijk gegevens openbaar moeten blijven.
Het ontwerpbesluit beperkt de afscherming tot die personen die van overheidswege beveiligd
worden. Dat zijn er naar verwachting ten hoogste 250.
Het adviescollege toetsing administratieve lasten meent dat nut- en noodzaak van het
ontwerpbesluit zijn aangetoond en deed drie aanbevelingen.
De eerste aanbeveling betrof het koppelen van de termijn van afscherming aan de termijn van
beveiliging van overheidswege. Voor beveiliging van overheidswege gelden geen
standaardtermijnen waarbij aangesloten kan worden. Omdat de informatie wie van overheidswege
beveiligd wordt voorts uit de aard der zaak zeer vertrouwelijk is, heeft het Kadaster geen toegang
tot die informatie, en is het dus voor het Kadaster niet mogelijk om ambtshalve bij duur van de
beveiliging aan te sluiten. Omwille van de uitvoerbaarheid van deze maatregel en anderzijds een
niet te lange termijn van afscherming is gekozen voor de termijn van vijf jaar die zo nodig
verlengd kan worden.
De tweede aanbeveling betrof het laagdrempelig inrichten van het proces voor notarissen en
deurwaarders om de persoonsgegevens van afgeschermde personen te verkrijgen. Hierin was
reeds voorzien, dit is in de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit nadrukkelijker vermeld.
De derde aanbeveling betrof het overeenkomstig de rijksbrede systematiek kwantificeren van de
te verwachten regeldrukeffecten. Dat is gebeurd en opgenomen in de nota van toelichting bij het
ontwerpbesluit.

