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verkenning Datavisie Handelsregister

Mevrouw Keijzer,
Dit is mijn openbare reactie op de verkenning Datavisie Handelsregister, 1 naar
aanleiding van uw internetconsultatie.2
In uw Uitnodiging Consultatie Datavisie Handelsregister wordt kort genoemd
"veiligheid". In dat kader wil ik, met het oog op een versterking van de democratie,
wijzen op de positie van politieke partijen wier overtuigingen in schril contrast staan
met dominante opvattingen (verder: opinionistenpartijen). Ik schrijf u aan in mijn
hoedanigheid als bestuurder van zo'n partij.
Het is extreem eenvoudig om vestigingsadressen van politieke partijen te achterhalen
via Kvk.nl (en gekloonde KvK-registers als Oozo.nl, Bedrijvenmonitor.info en
Drimble.nl). De bezoeker klikt "Zoeken", typt bijvoorbeeld "BoerBurgerBeweging" in,
en ziet dan direct het vestigingsadres, in dit geval te Deventer. Het vestigingsadres is
achterhaald in luttele seconden. Middels een Uniform Resource Locator (URL) kan dit
nog sneller. Zo geeft bijvoorbeeld de URL met hyperlink...
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=27275998
...direct weer dat de Partij voor de Vrijheid (PVV) haar vestigingsadres heeft op
Binnenhof 1A te Den Haag.
De luxe die de PVV heeft om het Binnenhof tot haar vestigingsadres te mogen maken
hebben opinionistenpartijen die niet in de Staten-Generaal zijn vertegenwoordigd niet.
Daarnaast willen bedrijven die zakelijke inschrijfadressen aanbieden, wegens
commerciële belangen, veelal niet geassocieerd worden met opinionistenpartijen. Dit
geldt overigens ook - steeds meer - voor andere commerciële dienstverleners, zoals
banken (zakelijke rekening; EU-recht op een betaalrekening geldt enkel voor
natuurlijke personen) en internetproviders (webhosting). Voor een eigen
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kantoorruimte huren ontbreekt opinionistenpartijen, door hun relatief kleine
achterban, veelal het geld.
In de praktijk betekent dit dat een 'onwelgevallige' politieke beweging van
opinionisten die zich wil organiseren als privaatrechtelijke rechtspersoon geen keuze
kan maken anders dan als bezoek- en postadres van de organisatie te gebruiken het
privé-woonadres van een van de bestuurders. Woont de betreffende bestuurder, die
(dus) reeds in voortdurende angst leeft voor terreur, in een huurwoning, dan kan de
commerciële woningcorporatie een stokje steken voor plaatsing van polycarbonaat,
waardoor de enige opties kunnen worden (constant) verhuizen of leven met
voortdurend ingegooide ruiten. Of de bestuurder de gemeente heeft gevraagd om
geheimhouding van persoonsgegevens uit de BRP is daarbij volkomen irrelevant, want
het privé-woonadres van deze natuurlijk persoon wordt dan weliswaar
geheimgehouden, maar als vestigingsadres van de organisatie is datzelfde adres
volledig openbaar.
Ik kan me de ergernis goed voorstellen van personen die te maken hebben met
ongevraagde postreclame, verkoop aan de deur, en telefonische acquisitie, maar
kennisnemen van verspreiding op 'sociale' media van het privé-woonadres als
vestigingsadres gepaard met oproepen tot eigenrichting is van een totaal andere orde.
De AVG is hierbij een lege huls, zowel wat betreft bekendwording van het adres (want
de KvK publiceert het als noodzakelijk voor een gewettigd doel), als verspreiding
ervan (want kwaadwillenden krijgen van Amerikaanse socialemediabedrijven alle
ruimte om persoonsgegevens te publiceren; klagen bij deze bedrijven of de politie
levert zelden wat op).
Het probleem, voor zover dit nog niet duidelijk is, is dat direct dan wel indirect in het
geding zijn de Vrijheid van vereniging (8 Gw), Privacy (10 Gw) en Onaantastbaarheid
lichaam (11 Gw). Ook de democratie. Maatschappelijke vernieuwingen en politieke
omwentelingen, bijvoorbeeld op het gebied van vrouwen- en homorechten, zijn vaak
gekomen van buiten de Staten-Generaal. LGBT- en mensenrechtenactivist Peter
Tatchell zegt hierover in Hating Peter Tatchell:
"Een sociale beweging buiten het parlement is vaak de echte motor van
verandering. Basisbewegingen zijn de aanzetters van sociale veranderingen die
parlementariërs later in de praktijk hebben gebracht."
De prominenten van opinionistenpartijen afdoende beschermen, zodat politieke
minderheden hun stem durven laten horen, versterkt de democratie.
Helaas is het in Nederland niet ongebruikelijk dat politieke machthebbers enerzijds
een klimaat creëren van demonisering van dergelijke prominenten, en anderzijds
zulke prominenten onvoldoende beschermen. Dit gaat verder terug dan Pim Fortuyn,
die het tijdens JENSEN (22 maart 2002) had over bedreigingen die hij in zijn
brievenbus kreeg. Reeds vijfendertig jaar geleden, in 1986, kwam de aanslag op

prominenten van de Centrum Democraten (CD) ook niet uit het niets.
Opinionistenpartijen zijn het zat om niets te kunnen doen tegen verspreiding van
privé-woonadressen als vestigingsadressen - gevoelige informatie - en dan te moeten
horen dat de noodzaak van publicatie zou bestaan in verband met "economische
belangen" en "rechtszekerheid in het handelsverkeer". De KvK zou alle
vestigingsadressen van politieke partijen moeten afschermen, en enkel moeten
verstrekken aan overheidsinstellingen die de adressen nodig hebben voor het
uitvoeren van hun wettelijke taak. Rechtshandhaving door de overheid is prima
mogelijk zonder vestigingsadressen te verstrekken aan particulieren en commerciële
derden.
Particulieren en commerciële derden kunnen tegenwoordig niet zomaar meer adressen
plukken uit de whois-gegevens van .nl-domeinnamen. Dat was een eerste goede stap
om commerciële handel in zulke adressen tegen te gaan. Ook om de privacy en
veiligheid van domeineigenaren te waarborgen. De KvK zou evenzo moeten handelen.
Desnoods middels een opt-insysteem, waarbij vestigingsadressen van politieke
partijen enkel gepubliceerd worden als deze daar expliciet zelf voor hebben gekozen.
Met verschuldigde hoogachting,

Norbert de Jonge

