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In het eerste deel van deze tweeluik over het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen,
stond het delen van persoonsgegevens door een aanbieder van hypothecair krediet met financieel
adviseurs na de totstandkoming van de kredietovereenkomst centraal.2 In dit tweede deel wordt
het verstrekken van persoonsgegevens door een kredietaanbieder aan verkrijgers van vorderingen
uit hoofde van kredietovereenkomst belicht. Het aldus verstrekken (en verkrijgen) van persoons-
gegevens moet voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming3 (AVG)
daaraan stelt. Zomoet de verkrijger van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten die daar-
bij tevens persoonsgegevens verkrijgt, de leningnemers in beginsel informeren over zijn identiteit.
Dat staat vaak haaks op de wens om leningnemers niet te informeren over de overdracht van de
vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten. In praktijk worden verschillende voorzieningen
getroffen om dat te realiseren.

1. Inleiding

 Geregeld worden vorderingen uit hoofde van over-
eenkomsten van hypothecair krediet verkocht en
overgedragen in het kader van securitisaties, ge-
dekte obligatie-uitgiftes, whole loan sales-transac-
ties of soortgelijke transacties. In dat kader kun-
nen (al dan niet op termijn) persoonsgegevens van
leningnemers wiens vordering worden overgedra-
gen met de verkrijgende partij worden gedeeld. Dat
is vaak een special purpose vehicle (spv) of institutio-
nele belegger (om in jargon te spreken: de purcha-

1. Mr. M.H.P. Claassen is advocaat bij FIZ advocaten.
2. M.H.P. Claassen, Het delen van persoonsgegevens in de

hypotheekketen, deel 1, TFR 2021/4, p. 132.
3. Verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

ser).4 Waar voor het delen van persoonsgegevens tus-
sen een kredietaanbieder en adviseur na totstandko-
ming van de kredietovereenkomst de uitdaging van-
uit AVG-perspectief vooral is gelegen in de verwer-
kingsgrondslag, ligt de uitdaging voor het delen van
persoonsgegevens in het kader van de overdracht
van vorderingen uit hoofde van dergelijke overeen-
komsten vooral in de op grond van de AVG te be-
trachten transparantie.

Voor een algemene bespreking van een aantal ba-
sisconcepten van de AVG die relevant zijn voor het
delen van persoonsgegevens wordt verwezen naar
het eerste deel van dit tweeluik. Kort samenvat-
tend: een persoonsgegeven is alle informatie over
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
levende persoon (de betrokkene). Bij de overdracht

4. Hoewel deze bijdrage zich toespitst op de overdracht van
vorderingen uit hoofde van hypothecair krediet, is deze
evenzeer van toepassing op de overdracht van vorderin-
gen uit andere hoofde dan hypothecair krediet, zoals con-
sumptief krediet, leaseovereenkomsten of andere geld-
leningsovereenkomsten, zoals zakelijke buy-to-let-lenin-
gen die niet kwalificeren als krediet zoals bedoeld in de
Wft, voor zover daarbij persoonsgegevens van lening-
nemers door de leninggever aan de verkrijgende par-
tij worden verstrekt. Daarbij dient bedacht te worden
dat bedrijfsgegevens in beginsel geen persoonsgegevens
zijn, tenzij de gegevens herleidbaar zijn naar een per-
soon, zoals bij een eenmanszaak of als het gegevens be-
treffende een individuele bestuurder zijn. Voor de over-
dracht van vorderingen uit hoofde van consumentenkre-
dietovereenkomst wel graag aandacht voor artikel 7:69
lid 2 BW dat een mededelingsvereiste bevat van de (stil-
le) cessie aan de leningnemer, tenzij de kredietaanbieder
het krediet tegenover de consument blijft beheren.
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van vorderingen uit hoofde van een kredietovereen-
komst gaat het onder andere om naam, adres- en
leninggegevens (saldo-informatie, rentepercentages,
etc.) van leningnemers en adresgegevens van het
onderpand.5 Het verstrekken van persoonsgegevens
door een kredietaanbieder aan een purchaser kwa-
lificeert als een verwerking in zin van de AVG. De
purchaser zal op zijn beurt de persoonsgegevens ver-
der kunnen verwerken, bijvoorbeeld om contact om
te nemen met de leningnemer om melding te kun-
nen doen van de overdracht. Deze bijdrage spitst
zich toe op het verstrekken van persoonsgegevens
door een kredietaanbieder aan een purchaser. De
kredietaanbieder dient als verwerkingsverantwoor-
delijke – dat is degene die het doel en de midde-
len van de verwerking bepaalt – de AVG in acht te
nemen als hij persoonsgegevens van betrokkenen
verstrekt aan derden. Bij het delen van persoons-
gegevens zijn in de kern drie aspecten vooral van be-
lang:6 1) persoonsgegevens mogen alleen verwerkt
worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschre-
ven en gerechtvaardigde doeleinden en niet verder
worden verwerkt op een met die doeleinden on-
verenigbare wijze (het beginsel van doelbinding), 2)
verwerking van persoonsgegevens is slechts toege-
staan op grond van de één van de zes wettelijke ver-
werkingsgrondslagen (het beginsel van rechtmatig-
heid) en 3) voor het verwerken van persoonsgegevens
geldt een informatieplicht voor de verwerkingsver-
antwoordelijke (tezamen met het inzagerecht ex ar-
tikel 15 AVG vormt dat het transparantiebeginsel).

Hieronder zal allereerst kort stil worden gestaan bij
de overdracht van vorderingen en de reden voor de
verwerking van persoonsgegevens daarbij (het ver-
strekken aan de purchaser). Vervolgens zullen ach-
tereenvolgens worden beoordeeld de gerechtvaar-
digde doeleinden van de verwerking, de mogelijke
verwerkingsgrondslagen en de te betrachten trans-
parantie.

2.  De overdracht van vorderingen 

Hypothecaire leningen of de daaruit voortvloeiende
vorderingen worden als gezegd, veelvuldig door de

5. Financiële gegevens zijn weliswaar geen bijzondere
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG waar-
van verwerking in beginsel is verboden, maar hebben wel
een gevoeliger karakter dan bijvoorbeeld naam en adres-
gegevens en kunnen een grotere bedreiging voor de per-
soonlijke levenssfeer betekenen.

6. Daarnaast moet uiteraard ook aan alle overige verplich-
tingen en de beginselen inzake verwerking van persoons-
gegevens op grond van de AVG worden voldaan voor het
verwerken van persoonsgegevens, waaronder het bijhou-
den van een register van datalekken die zijn opgetreden
(artikel 33 lid 5 AVG), duidelijk kunnen aantonen of een
betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven
(artikel 7 lid 1 AVG), in sommige gevallen een gegevensbe-
schermingseffectbeoordeling moeten uitvoeren (artikel
35 AVG) en een verwerkingsregister bijhouden (artikel 30
AVG).

oorspronkelijke kredietaanbieder verkocht en over-
gedragen.7 Bij deze transacties kan onderscheid
worden gemaakt tussen de overgang van (een porte-
feuille van) leningen door middel van contractsover-
name (artikel 6:159 BW) en de overdracht van de uit
die leningen voortvloeiende vorderingen door mid-
del van cessie (artikel 3:94 BW). Waarbij deze laatste
categorie weer kan worden opgesplitst in de open-
bare cessie (met mededeling aan de debiteur, over-
eenkomstig artikel 3:94 lid 2 BW) en de stille cessie
(met registratie van de cessieakte of door middel van
een notariële akte, overeenkomstig artikel 3:94 lid
3 BW). Wanneer cessie wordt gebruikt, wordt in de
regel – om commerciële redenen – niet beoogd aan
de leningnemer mededeling te doen van de cessie
van de vordering. Bij contractsovername wordt al-
tijd mededeling gedaan aan de debiteur (waarbij in-
stemming wordt verondersteld tenzij bezwaar wordt
gemaakt of waarbij expliciet om instemming wordt
gevraagd).

Door de uit de lening voortvloeiende vorderingen
door middel van stille cessie over te dragen wordt
de verkrijgende partij volledig rechthebbende van de
vordering, terwijl geen mededeling aan de lening-
nemer is vereist. Hierin ligt dan wel meteen een
uitdaging op grond van de AVG. Immers, in begin-
sel zullen met de overdracht van de vorderingen uit
hoofde van de kredietovereenkomst ook persoons-
gegevens van de leningnemer met de verkrijgende
partij worden gedeeld. De purchaser zal uiteinde-
lijk onder bepaalde omstandigheden, zoals faillisse-
ment van de kredietaanbieder, zelfstandig medede-
ling willen kunnen doen van de cessie, zodat hij de
vordering kan innen en in contact kan treden met
de leningnemers. Daartoe zal de purchaser uiter-
aard over persoonsgegevens van de onderliggende
leningnemers moeten beschikken. Op grond van de
AVG moeten betrokkenen evenwel worden geïnfor-
meerd over, onder andere, de identiteit van verwer-
kingsverantwoordelijke die hun persoonsgegevens
verkrijgt. In geval van stille cessie staat het informe-
ren van de leningnemer/betrokkene door de purcha-
ser juist haaks op de wens de leningnemer niet te in-
formeren over de overdracht. Om die reden worden
in dergelijke transacties vaak voorzieningen getrof-
fen (waarover hieronder meer) om te voorkomen dat
leningnemers (op het moment van overdracht van de
vorderingen) moeten worden geïnformeerd dat hun
persoonsgegevens worden gedeeld. 

7. Zie voor de toezichtrechtelijke aspecten van deze over-
dracht M.H.P. Claassen en J.L Snijders, De overdracht van
vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten, TFR
2020/4, p. 150 e.v. en voor de civielrechtelijke aspecten
J.L. Snijders en Y.C. Tonino, Overdracht van kredietvor-
deringen na Promontoria, Maandblad voor Vermogens-
recht, 2020/12, p. 420.
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