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Beschikking ":111 12 no\'C mbcr 2014

in de /.aal-. ,an
BJÖRN JOHANNES GÜNTI-IER FRIEDRICH VAN GILS.
\\oncndc IC Groningen.
\crzoel.cr.
\ertegen\\oordigd dOOf mr. f\I.A. Kno l en DS Thal..ocrdien Ic Zoetermeer.

legen
de bes loten \ ennootschap met bcpcrl..tc aanspral..elijJ...hcid

W[f!KAMP FINANC[ B.V ..
gevestigd te Z\\olk
\en\eerster.
\cnegcO\\ oordigd dOOf mr. A. Kaal..-Meijaard en

meHOU\\

S. Sc huunnan-\an Roon te

Z\\ollc.

Partijen zullen hierna Van Gijs en \\'chJ..amp \\orden genoemd.
J.

De procedure

liet \edoop

\all

de procedure blijl..luil:

- het \erloel..schrift met producties 1 lot en me! 6
- het \ en\ ccrschri fI
- de mondelinge behandeling.

2.

De reiten

Op naam \ an Van Gils is een registralie opgen omen in het Centraal Krediet
De registratie betren een \ crzendhuisl..rediel met nummer 61313128 ter
hoogle \ an E 450.00. Als einddatum staat \ ermeld 2.t-12-20 11 .

2.1.

lnformaties~ Sl~cm.

Onder bijzonderheden is in de registratie opgenomen:
Code
A

2

Omschrij\ing
Achterstand
( Re:)lant)\ ordering geheel opeisbaar

Met ingang \ an
23-11-2009
21-]2-2009
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2.2.
Op 9 april 2014 heeft Van Gils Wehl-amp aangeschre\en met het \erzoel- de
registratie te (laten) \emijderen. WchJ...amp heeft bij schrijven \an 16meÎ 2014 meegedeeld
niet o\('r te zullen gaan tot het \en\ijderen \an de gege\ens.
In reactie op een e-mail \an de zijde \fill Van Gils hee ft WehJ...amp bij brief\an 26juni 2014
herhaald dat zij niet za l 0\ ergaan tot het \ en\ ijderen \ an de gege\ens.

2.3.
Bij \crzocl-schrift \an 6 augustus 2014. ter griffieont\angen op 11 augustus 2014,
heeft Van Gils een \erzocl- e:-.. artil-cl46 \an de Wet bescherming persoonsgegc\ens (Wbp)
gedaan.
3.

Het \"erl.ock

3.1.

liet \erzoeJ... strel-t ertoe dat de rechtbanJ...:

Primair:
\Vchl-amp zal be\ clen binnen \ eertien dagen na de beschil-king de gehe le regisiratie \an het
door Van Gils afgenomen krediet bij het BKR te doen \emijdcrcn.
Subsidiair:
\\'ehJ...amp zal bc\elen binnen \eertien dagen na de beschiJ...J...ing de code A en code 2 die

gekoppeld zijn aan de registratie \an het door Van GiJs afgenomen krediet bij hel BKR te
doen \emijderen.
ZO\\eI primair als subs idiair:
Wehkamp lal \ eroordelen tot het betalen \ an een d\\angsom \ oor elke dag dat zij in
gcbrel-e blijft.
de beschiJ...J...ing uit\oerbaar bij \oorraad zal \erl-Iaren.
Wehkamp 7al \croordelen in dc I-osten \an het geding.

-t.

Oe beoordeling

4.1.
Als uitgangspunt heeft te gelden dat de Wbp moet \\orden uitgelegd in
creenstenuning met het bepaaldc in artiJ...el 8 \ an het Europt:t·~ \ erdrag \ oor de rechten
\an de men) (EVRM). Bij elke gege\ens\emerJ...ing moet zijn \oldaan aan de beginselen
\an proportionaliteit en subsidiariteit. Dit een en ander brengt met zich dat de inbreuk op de
belangen \an de betroJ...J...ene niet one\enredig mag Lijn in \erhouding tot het mct de
\cT\\erJ...ing te dienen doel cn dat dil doel niel op een andere. \oor dc betroJ...J...cnc minder
nade lige. \\ijze kan \\orden \er\\erl-clijl-t. Artikel 7 \Vbp bepaalt dal persoonsgege\ens \oor
\\elbepaalde. uitdruJ...J...elijl- omScllrC\en en gereclmaardigde doeleinden dienen te \\orden
\erzameld. Gereehl\aardigd kunnen slechts de doe leinden zijn die \\orden nagestreefd met
gege\ ens\ emerJ...ing in een \an de in artikel 8 Wbp limitatief opgesomde ge\allen. 00J... als
de gegc\cns\eT\\erl-ing in beginsel is tocgestaan op een \an de in artikel 8 \Vbp limitatief
opgesomde gronden. blijft de eis gelden dat de \er\\erking in hct concrete gc\al
noodzal-elijk moct 7ijn met het oog op het omschre\en doel \an de ven\erking. De
aan\\c7.igheid \all een \\ettelijl..e recht\aardigingsgrond maakt derhahe een
belangenaf\\eging aan de hand \ an de hier. oor \ ermelde beginselen niet 0\ crbodig. Bij
deze af\\cging moeten de omstandigheden \an het ge\al in aanmerking \\orden genomen. In
verband met de prakti sc he hanteerbaarheid \an de Wbp is van bclang dat \·an de \emerker
sleclus een belangcnaf\\eging \ erlangd mag \\ordcn aan de hand \ an de beschikbare
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gegevens. Als de bctrok]..,ene nadere gegC\ens \erschan. ]..,un dit tot een nieu\\e en meer
\ olledige af\\eging aanleiding ge\ en.
4.2.
Van Gils brengt in zijn brief aan \\'eh]..,amp van 9 april 2014 de \olgende
omsta ndigheden naar \'oren:
de omstandigheid dat Van Gils niet beschi]..,t o\er zelfstandige \\oonruimte en graag
een \\oning \\ il ]..,open. ten\ ijl de BK R-registratie problemen ople, ert bij het
\erJ..rijgen \ an cen h) pothec!..:
de omstandigheid dat de achterstand een relatief lage \ ordering betren \ an E450.00:
de omstandigheid dat de achterstand is ontstaan tijdens een pcriode \ an
oll\rij \\il lige \\er]..,loosheid en dat Van Gils inmiddels een \asle aanstelling heeft en
een netto-inkomen geniet \ an E 1.400.00 per maand:
de omstandigheid dal de \ordering sinds 24 december 2012 gcheel is afgelost.
Ter onderbOlI\\ ing 'an lijn standpunt heeft Van Gijs een ]..,opie van een, oorlopig
]..,oopeonlraclovergelegd.
4.3.
\\'ehJ..amp heeft in haar reactie op de \erzoe]..,en \an Van Gils \olstaan met een
\ en\ ijzing naar het reglement \ an het BKR cn de mededeling dat een belangenaf\\ eging is

gemaa)..t. doch deze belangenaf\\eging in haar reacties niet uitge\\erJ...t. In het \en\eerschrift
brengt Weh]..,amp naar \ oren dat 7ij en]..,el een bclangcnaf\\eging ]..,an ma]..,en indien door de
klant voldoendc is aangetoond dat hij daad\\crkelijk nadcel heeft ondervonden of
ondcrvindt \an de door Wchkamp geregistreerde achterstandscodering en dat door Van Gils
hiertoe geen \oldoende schriftelij]..,e onderbou\\ing aan Wehl..arnp is \erstre]..,t.
4.4.
De rechtbanJ.. constateen dat Wehl..arnp meent dal zij geen belangenaf\\eging
hoefde Ie ma]..,en. zoals uit het \en\eerschrift \olge omdat Lij 'an mening is dal Van Gils
011\ oldocnde heeft aangetoond dat hij geen h) pothecaire financiering J..an \ erl..rijgen. De
reehlban].., \olgt \\'ehkamp niet in deze stellingname. Algemeen beJ..end is dat een registratie
bij het BKR een belemmering \ormt \oor het \crJ..rijgen \an h)pothecairc financiering
onder marJ..tconforme \ooT\\aarden. Gelet op het door Van Gils O\ergelegde \oorlopig
]..,oopcontract en dl! daarin opgenomen ombindt'nde \ oon\ aarde kan er 001.. genoegzaam
\<lnu it \\orden gegaan dat aan de J..oopO\ereen]..,omsl geen ttit\ocring is gegc\en omdat Van
Gils en 7ijn partner geen (marktconforme) h)puthecaire financiering hebben kunnen
\erkrijgen.
D:ujuist de A2 codering \ oor Van Gils een be lemmering \ormt \oor het \erl..rijgen van een
h)pothecaire financiering tegen mar]..,tconfonne \oomaarden blijl..t \oorts \oldoende uit de
e-maits die Van Gils \oorafgaand aan de zitting heeft O\ergelegd en \\aarin een
h) potheeJ..nd\ iseur op dinsdag I1 maar! 2014 aangeefi dat je mei een A2 codering geen
h) pOIheek J..unt krijgen. li et, oer! te \ er onder deze omstandigheden \ an Van Gi ls te
\ erlangen een daad\\erl..elijke af\\ ijzing \ an een financiële instelling 0' er te leggen. Dit
geldt te meer nu \\'eh ].., arnp niet eerder dan bij gelegenheid ,an het \ em eerschri ft heeft
aangege,en het belang \an Van Gils ol1\oldoende onderbOlJ\\d te achten. Daarbij komt dat
niet ,alt in IC zien dat Van Gils het onderha, ige \erzoe].., zou hebben gedaan indien hij
daarbij geen belang LOU hebben. In zo, erre heeft \\'eh]..,amp het door Van Gils 0' er de
af\\ ijzing \-an h) pothecaire financiering gestelde. 011\ oldoende gemoti\ eerd bet\\ ist.
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4.5.
De n.:chtbanl-.. is \an oordeel dat de BKR-registratie hl.:! \erl-..rijgen \all een
(marl-..tconformc) hypothccaire financicring \ oor Van Gil:. ern stiger helemmcrd dan
gerecht\ aardigd is onder de omstandigheden die o\erigens uil de stul-..I-..en naar \ oren I-..omen .
Hierbij speelt een rol dat Van Gi js op dit momcnt niet besehil-..t 0\ er zelfstandige
\\oonruimte en zodoendc een aanzienlijl-. belang heeft bij het I-..unnen I-.open (en gefinancierd
I-..rijgen) \ an eigen \\ oonruirnte. Voort:; is \ an belang dat dc \ orde ring inmiddels is afgelost
en dal de hoogte van de oorspronl-..elijl-..e achterstand gering \\as. 001-.. moet \\orden
mccge\\ogen dat de ae hter:-.land is ontstaan in een periode \an om rij\\illigc \\erl-..loosheid,
tcmijl Van Gi ls inmiddels een \aste baan en inkomen heeft.
Naar het oordeel \an dc rechtbanl-. dient de belangenar\\eging in \crband met het
4.6.
\ erzoel-.. tot \ en\ ijdcring \ an de persoonsgege\ en:-.. nu Wehl-..amp het belang \oor het
(langer) be\\aren \an die gege\ens oll\oldoende aannemelijk hceft gemaakt. dan 001-.. uit te
\allen ten gunste qm Van Gils. Gclet op hel onderbou\\de belang \an Van Gils bij
\emijdering \an de gegc\ens acht de rechtbank het \er7.:Qck gegrond en zal zij het primaire
\crzock toe\\ijzen, met dien \crstande dat zij geell temlCIl aall\\czig acht \ oor het op leggen
\all een d\\angsom. Nog argeLien ,an de omstand igheid dat geen aanleiding bestaat te
\'eronderstellen dat Wehkamp niet aan de beschil-.I-..ing zal \oldoen. geldt dat Van Gijs heen
nagelaten aan te gc\cn hoc hoog de door hem ,crlangde d\\angsom zou moeten zijn .
4 .7.
\\'ehkamp zal als de grotendeels in het ongelij k gestelde panij \\ orden \ eroordee ld
in de I..osten \ all de/e \crzoekschrinprocedure . Omdat Van Gil:. zi ch niet heeft laten bij,>wan
door een ad, DCaat maar door een ( professionele) gemac htigde zn l de rechtbank het
toepasselijke liquidatietarief halveren. De proceskosten die Van Gils in verband met het
\ erzock heen moeten mal-..en \\ orden begroot op f 425.00. zijnde t\\eemaaJ een half punt
\an hetliquidatariefin zaken \an onbepaalde \\aarde (lh punt \ oor het \er7oeksehrift cn een
1,1: punt \ oor de behandeling ter zitting).
5.

Oe beslissing

De reehtbanl-.
be\eelt \\'ehkamp binnen \eenien dagen na betekening \an deze besehikl-.ingde
5. 1.
gehele regi stratie \an het door Van GiJs afgenomen krediet bij het BKR te doen
\ en' ijderen.
5.:2 .
\eroordeelt \\'ehl-..amp in de I-.osten
tot op heden begroot op f 45:2.00.

\1111

deze procedure. aan de Lijde \an Van Gils

5.3.

\erl-.. laart deze beschikl-..ing uil\oerbaar bij \ oorraad.

5.-1 .

\\ ij st het meer ofander:-. \crLOehte af.

Deze besehil-.I-..ing is gege\en door mr. M.l I.S. Lebens-de Mug en in het openbaar
e,~n~b~e~,~2~O~I~
4~._________- ,
uitgesproken op 12rn~o~,~
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