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Kamervragen Van Ginneken en Sjoerdsma over Kadaster 

voor journalisten 

Aanleiding 

Van Ginneken en Sjoerdsma vragen om afscherming van de privéadressen van 

journalisten in het Kadaster. 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met de bijgevoegde beantwoording van de Kamervragen. 

Kern 

Gevraagd wordt om afscherming van de privéadressen van journalisten in het 

Kadaster. Verwezen wordt naar de motie Verhoeven, die betrekking heeft op het 

vindbaar zijn van privéadressen in de registers van de Kamer van Koophandel en 

het Kadaster. De wens van de Tweede Kamer is deze niet langer te verstrekken, 

in geval ingeschrevenen dat niet meer willen. Dit met het oog op het voorkomen 

van intimidatie van of geweld tegen personen behorend tot beroepsgroepen als de 

journalistiek of de advocatuur. 

 

Net als uw voorgangers heeft u aangegeven de oplossing van het probleem niet 

primair te zien in het afschermen van privéadressen, maar in het strafbaar stellen 

van doxing en het verantwoord omgaan met gegevens in de Basisregistratie 

Kadaster. De minister van Justitie en Veiligheid werkt, zoals u bekend, aan 

strafbaarstelling van doxing. Door het Kadaster is afgelopen jaren hard gewerkt 

aan het voorkomen van misbruik van privéadressen in de Basisregistratie 

Kadaster. Alleen professionele gebruikers van de Basisregistratie Kadaster op 

naam kunnen zoeken en adresgegevens inzien. Dit via Kadaster OnLine (KOL). 

Daarvoor is een abonnement nodig. Dit kan alleen worden verkregen door 

partijen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.   

Het grootste deel van de professionele gebruikers bestaat uit notarissen, 

makelaars, banken en bevoegde gezagen. Gebruikers waarvan duidelijk is dat zij 

uit hoofde van hun functie op naam moeten kunnen zoeken in de Basisregistratie 

Kadaster. In geval van andere gebruikers is dat wellicht niet noodzakelijk. Met het 

Kadaster wordt overleg gevoerd over de mogelijkheid om zoeken op naam te 

beperken tot professionele gebruikers waarvan redelijkerwijs mag worden 

verondersteld dat zoeken op naam nodig is uit hoofde van hun functie. 
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Toelichting 

Politieke context 

In de Tweede Kamer is al geruime tijd afscherming van privéadressen in openbare 

registers in discussie, met name die van het Handelsregister, maar ook van het 

Kadaster. Dat heeft geleid tot meerdere moties en Kamervragen. 
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