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48
Rechtbank Amsterdam
28 maart 2018, C/13/643965 / KG ZA 18/197,
ECLI:NL:RBAMS:2018:1914
(mr. Bakels)
Noot mr. K. Konings

Opvraag identiteitsgegevens. Geheimhoudings-
plicht. Gerechtvaardigd belang. Noodzakelijk-
heid.

[Wbp art. 8 sub f; BW Boek 6 art. 6:162;
Rv art. 834a lid 1 en 4]

Toyota is slachtoffer geweest van factuurfraude
en heeft hiervan direct aangifte gedaan. Toyota
vordert a) de identiteitsgegevens van de rekening-
houder en b) indien het bedrag niet of niet geheel
op de rekening staat, waar dit naartoe is overge-
maakt en de identiteitsgegevens van betrokken
rekeninghouders. ING weigert dit omdat toestem-
ming ontbreekt, dit zou in strijd zijn met art. 8 sub f
Wbp.
Toyota heeft een rechtmatig belang bij het beschik-
ken over deze gegevens. Voor Toyota zijn deze
gegevens noodzakelijk om een vordering tot terug-
betaling in te stellen op grond van onrechtmatige
daad, ongerechtvaardigde verrijking of onverschul-
digde betaling. De rechtbank oordeelt dat aan de
voorwaarden van art. 843a lid 1 Rv (vordering tot
inzage) is voldaan, dit betekent echter niet dat dit
zomaar toewijsbaar is. ING is gehouden aan een
geheimhoudingsplicht en hoeft niet aan de vorde-
ring te voldoen zonder dat daarvoor zwaarwegende
gronden zijn. ING kan een beroep doen op art. 843a
lid 4 Rv waarin staat dat zij niet is gehouden aan
de vordering te voldoen indien daarvoor gewichti-
ge redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs kan

worden aangenomen dat een behoorlijke rechtsbe-
deling ook zonder verschaffing van de gevraagde
gegevens is gewaarborgd.
In casu is belangrijk dat de opgevraagde gegevens
persoonsgegevens zijn in de zin van de Wbp. Het
wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”)
en de Wbp hebben beiden een eigen toepassings-
gebied. De exhibitievordering is gericht op een
verwerking van persoonsgegevens in de zin van
de Wbp. De rechtbank overweegt dat bij de beant-
woording van de vraag of er gewichtige redenen
aanwezig zijn als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv
hierin mede art. 8 sub f Wbp betrokken moet wor-
den. Er dient gekeken te worden naar de noodzake-
lijkheid van het gerechtvaardigd belang van de
verantwoordelijke ten opzichte van de fundamen-
tele rechten en vrijheden van de betrokkene.
Volgens art. 8 sub f Wbp dient een twee-fasentoet-
sing (belangenafweging en tenzij-formule) plaats
te vinden.
Bij de beoordeling of de gegevensverwerking
noodzakelijkheid is, wordt een belangenafweging
gedaan. Toyota heeft een groot belang bij het
ontvangen van de gegevens voor het vorderen van
de terugbetaling, waar het belang van de rekening-
houder is dat zijn privégegevens niet tegen zijn wil
worden gedeeld met derden. De belangen van
Toyota wegen zwaarder. Het staat vast dat Toyota
slachtoffer is van factuurfraude, dat de rekening-
houder (te goeder trouw of niet) daarvan heeft
geprofiteerd en dat van de rekeninghouder kan
worden verwacht dat hij/zij verantwoording aflegt
aan Toyota. Daarvoor dient Toyota hem tot verant-
woording te kunnen roepen.
Niet is uitgesloten dat de gegevens op een andere
wijze kunnen worden verkregen. In dit geval ver-
hindert dit de gegevensverstrekking niet, omdat
noodzakelijkheid in deze context niet met zich
meebrengt dat gegevensverwerking alleen als ulti-
mum remedium gebruikt kan worden. Het voldoen
aan proportionaliteit (evenredigheid ten opzichte
van het doel) en subsidiariteit (geen ander geschikt
middel ter beschikking) is voldoende. In casu wordt
hier aan voldaan.
De afwegingen die gemaakt moeten worden in de
tenzij-formule vallen in het voordeel van Toyota
uit.
Toyota mag met een beroep op art. 8 sub f Wbp
van ING verlangen dat zij de persoonsgegevens
verwerkt en deze aan Toyota ter beschikking stelt.
Er zijn gezien bovenstaande voldoende zwaarwe-
gende gronden om de geheimhoudingsplicht in
het concrete geval te doorbreken. Een beroep op
art. 843a lid 4 Rv treft geen doel. De vordering on-
der a) wordt toegewezen. Tevens wordt de vorde-
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ring onder b) toegekend. Het is voor hands niet uit
te sluiten dat de partijen aan wie de doorbetaling
hebben plaatsgevonden niets uitstaande hebben
met de factuurfraude, maar ING heeft de doorbeta-
lingen zelf als verdacht aangemerkt.

1. De naamloze vennootschap,
Toyota Belgium n.v.,
gevestigd te Zaventem (België),
2. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht,
Inchcape retail Belgium n.v.,
gevestigd te Anderlecht (België),
eiseressen bij dagvaarding van 5 maart 2018,
advocaat mr. W.B.J. van Overbeek te Amsterdam,
tegen
de naamloze vennootschap
ING Bank n.v.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
procesadvocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te
Amsterdam,
advocaat mr. A.L. de Vogel te Amsterdam.
Eiseressen worden hierna gezamenlijk Toyota ge-
noemd en gedaagde wordt hierna aangeduid als
ING.

1. De procedure
Ter zitting van 14 maart 2018 heeft Toyota gesteld
en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit
vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande
dat zij de vordering tot het verstrekken van gege-
vens aangaande eventuele (door)betalingen van
rekening NL35INGB0006442518 naar andere re-
keningen ter zitting heeft beperkt tot (door)beta-
lingen die zijn gedaan op 1 of 2 februari 2018,
nadat haar door ING was medegedeeld dat nadien
geen (door)betalingen zijn gedaan.
ING heeft verweer gevoerd met conclusie tot
weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide
partijen hebben producties en een pleitnota in het
geding gebracht.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis
te wijzen.
Ter zitting waren aanwezig:
aan de zijde van Toyota: [boekhouder] (boekhou-
der) met mr. Van Overbeek en zijn kantoorgenoot
mr. J.G. Reus.
aan de zijde van ING: [bedrijfsjurist] (bedrijfsju-
rist), [fraudeonderzoeker] (fraudeonderzoeker)
met mr. A.L. de Vogel.

2. De feiten
2.1. Toyota Belgium N.V. (eiseres 1) is de impor-
teur van Toyota voertuigen in België. De door
haar geïmporteerde voertuigen worden aan eind-
gebruikers verkocht via een netwerk van door
Toyota Belgium aangestelde Toyota dealers.
Inchcape Retail Belgium N.V. (eiseres 2) is een
Toyota dealer in België. Toyota Belgium en Inch-
cape Retail Belgium (hierna gezamenlijk Toyota)
zijn beiden in handen van de Engelse vennoot-
schap Inchcape plc. Zij werken nauw samen en
beschikken onder meer over een gezamenlijke
afdeling boekhouding.
2.2. ING is een Nederlandse bancaire instelling
met onder meer een dochtervennootschap in
België (ING Belgium N.V.).
2.3. Toyota is momenteel bezig met het realiseren
van een nieuw bedrijfspand in Zaventem (België).
De bouw wordt uitgevoerd door de vennootschap
Cosimco N.V. (hierna: Cosimco).
2.4. Toyota is slachtoffer geworden van factuur-
fraude. Op 8 januari 2018 is de afdeling boekhou-
ding van Toyota gebeld door een persoon die zich
bekend heeft gemaakt als een medewerker van
Cosimco met de mededeling dat de factuur over
november 2017 nog openstond. Nadat de boek-
houder daarop had gereageerd met de mededeling
dat die factuur wel was voldaan heeft de persoon
gevraagd naar het moment van betalen van de
factuur over december 2017. Daarop heeft de
boekhouder medegedeeld dat de factuur over
december 2017 (€ 643.940,74) begin februari 2018
zal worden voldaan. Op 26 januari 2018 is de af-
deling boekhouding van Toyota door dezelfde
persoon als op 8 januari 2018 gebeld met de me-
dedeling dat het bankrekeningnummer van Co-
simco was gewijzigd (van BE14320032806783
naar NL35INGB0006442518). De boekhouder
heeft daarop verzocht dit per e-mail te bevestigen.
Nadat de boekhouder deze bevestiging op 29 ja-
nuari 2018 van ene Robert Field (afkomstig van
de e-mail robert.feld@cosimco.be) had ontvangen
heeft (de boekhouder van) Toyota op 1 februari
2018 het bedrag van € 643.940,74 overgemaakt
op bankrekening NL35INGB0006442518 ten na-
me van Cosimco.
Op 2 februari 2018 is Toyota gebeld door haar
contactpersoon bij ING Belgium met de vraag of
de betaling van 1 februari 2018 correct was. Vol-
gens de contactpersoon waren er verdachte beta-
lingen verricht. Van het bedrag van € 643.940,74
dat Toyota had overgemaakt was in korte tijd een
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totaalbedrag van € 93.180,74 overgemaakt naar
verschillende rekeningen. Vervolgens had de re-
keninghouder van NL35INGB0006442518 op-
dracht gegeven het resterende bedrag van
€ 550.760,= op een zogenoemde tweedegraadsre-
kening te zetten. De tweedegraadsrekening valt
binnen hetzelfde domein als rekeningnummer
NL35INGB0006442518, maar wordt gehouden
door een gelieerde natuurlijke persoon of rechts-
persoon waarvan de ultimate beneficial owner
(UBO) dezelfde is als die van de natuurlijke of
rechtspersoon die houder is van rekeningnummer
NL35INGB0006442518.
Na contact met Cosimco is vervolgens gebleken
dat rekeningnummer NL35INGB0006442518 niet
van Cosimco was.
2.5. Toyota heeft nog diezelfde dag (2 februari
2018) bij de Belgische politie aangifte gedaan van
een strafbaar feit.
2.6. ING Belgium heeft het bedrag van € 550.760,=
dat door de rekeninghouder van rekeningnummer
NL35INGB0006442518 op een tweedegraadsreke-
ning was laten zetten geblokkeerd.
2.7. Op 14 februari 2018 heeft Toyota bij de onder-
zoeksrechter van de rechtbank in eerste aanleg te
Brussel een klacht met burgerlijke partijstelling
ingediend, met het verzoek vervolging in te stellen.
2.8. Op het verzoek van (de Belgische advocaten
van) Toyota aan ING om de identiteitsgegevens
van de rekeninghouder van rekeningnummer
NL35INGB0006442518 bekend te maken heeft
ING afwijzend gereageerd omdat de rekeninghou-
der haar daar uitdrukkelijk geen toestemming
voor heeft gegeven en artikel 8 van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp) daaraan in de weg
zou staan. ING heeft wel de namen van de Neder-
landse advocaten (waaronder mr. Buntsma) van
de rekeninghouder kenbaar gemaakt. Deze advo-
caten hebben de identiteit van hun cliënten ook
niet willen prijsgeven.
2.9. Na daartoe op 22 februari 2018 van de voor-
zieningenrechter te Amsterdam verkregen verlof
heeft Toyota diezelfde dag ten laste van de op dat
moment nog onbekende houder van rekeningnum-
mer NL35INGB0006442518 onder ING conserva-
toir beslag gelegd voor een door Toyota gestelde
vordering van € 670.000,=. Nadat Toyota duidelijk
was geworden wat de reikwijdte van de medede-
ling van haar contactpersoon bij ING op 2 februa-
ri 2018 over de doorboeking van bedragen naar
een tweedegraadsrekening inhield, heeft Toyota
op 23 februari 2018 bij de voorzieningenrechter

te Amsterdam verlof gevraagd voor het leggen
van conservatoir beslag op aan rekeningnummer
NL35INGB0006442518 gelieerde bankrekeningen.
Op dit verzoek is op 27 februari 2018 verlof ver-
leend.
2.10. Naar aanleiding van het op 22 februari 2018
gelegde beslag heeft mr. Buntsma zich bij (de ad-
vocaten van) Toyota gemeld als advocaat van de
vennootschap Globes Industries B.V. te Capelle
aan den IJssel (hierna: Globes), die de rekening-
houder van rekeningnummer NL35IN-
GB0006442518 zou zijn.
Globes staat bij de Kamer van Koophandel inge-
schreven als mede handelend onder de namen
‘koophiernu.com’, ‘De Kanonslag Vuurwerk’ en
‘Monstervoordeel’ en met als bestuurders de
vennootschap Bomakim Holding B.V., waarvan
[x] de aandelen houdt, en Dojadik Holding B.V.,
waarvan [y] de aandelen houdt. Onder de domein-
naam www.monstervoordeel.nl wordt een web-
shop geëxploiteerd. Het op de website van die
webshop vermelde KvK-nummer heeft betrekking
op de vennootschap 4 ONS stocklots B.V., waar-
van [x] en [y] eveneens bestuurder zijn.
2.11. ING heeft de factuurfraude nog in onder-
zoek. In het kader van dit onderzoek heeft zij met
[y] gesproken. [y] heeft aan ING verklaard dat
Globes het bedrag van € 643.940,74 van Toyota
heeft ontvangen als tegenprestatie voor door
Globes aan Toyota verkochte werkkleding. [y]
heeft in dat verband een verkoopfactuur voor een
bedrag van € 643.940,= aan ING overgelegd als-
mede een fotokopie van een visitekaartje van M.
Feld die namens Toyota de aankoop zou hebben
gedaan.
2.12. Op 7 maart 2018 heeft ING bij het functio-
neel parket van de politie te Rotterdam aangifte
van de factuurfraude gedaan. Toyota heeft tegelijk
of kort na de aangifte door ING eveneens bij dat-
zelfde parket aangifte gedaan.

3. Het geschil
3.1. Toyota vordert na eiswijziging ING op straffe
van een dwangsom te veroordelen binnen 24 uur
na het wijzen van dit vonnis aan de advocaat van
Toyota schriftelijk te melden:
wie (naam, adres, woonplaats) houder is of zijn
van de rekeningnummers bij ING die vallen bin-
nen hetzelfde domein als rekeningnummer
NL35INGB0006442518, doordat zij gehouden
worden door een of meer gelieerde natuurlijke
personen of rechtspersonen, waarvan de UBO
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dezelfde is als die van de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die houder is van rekeningnummer
NL35INGB0006442518;
indien het bedrag van € 643.940,74 niet meer ge-
heel of gedeeltelijk op de rekening met nummer
NL35INGB0006442518 staat: naar welke rekenin-
gen en ten name van welke rekeninghouders, on-
der vermelding van welk betalingskenmerk en op
welke momenten dat bedrag of delen daarvan is
of zijn overgemaakt, zulks op 1 of 2 februari 2018.
Ten slotte vordert Toyota om ING te veroordelen
in de proceskosten en nakosten, te vermeerderen
met de wettelijke rente.
3.2. ING voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna,
voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Het gaat in dit geding om een geraffineerd
uitgevoerde factuurfraude. Als gevolg daarvan is
Toyota onder valse voorwendselen ertoe gebracht
een betaling ter hoogte van € 643.940,74 te doen
op een aan haar opgegeven bankrekening bij ING,
terwijl zij in de veronderstelling verkeerde daar-
mee een schuld te voldoen aan haar schuldeiser
Cosimco. In werkelijkheid bleek de betaling echter
te zijn gedaan op een bankrekening die ten name
van een ander stond. Voordat dit kort geding
aanhangig werd gemaakt is Toyota bekend gewor-
den met de tenaamstelling van deze rekening
(Globes) maar ING heeft geweigerd aan Toyota
de tenaamstelling bekend te maken van de reke-
ninghouder(s) van de tweedegraadsrekening
waarnaar een bedrag van € 550.760,= is doorge-
stort en van de houders van de rekeningen waar-
naar in totaal een bedrag van € 93.180,74 is over-
gemaakt.
4.2. Tegen deze achtergrond heeft Toyota de on-
derhavige exhibitievordering ingesteld (artikel
843a Rv). Verkort weergegeven wenst zij te be-
schikken over de NAW- gegevens van degene(n)
die tot de desbetreffende tweedegraadsbankreke-
ning is (zijn) gerechtigd. Voor zover het door haar
betaalde bedrag van € 643.940,74 niet meer volle-
dig op rekening met nummer NL35IN-
GB0006442518 (of de tweedegraadsrekening)
staat, wenst zij tevens opgave van de rekeningen
waarop (door)betalingen zijn gedaan, van de
desbetreffende rekeninghouders, van het betalings-
kenmerk en van het moment waarop de betaling
is gedaan. Zij heeft deze vordering ter zitting be-
perkt tot (door)betalingen die zijn gedaan op 1 of

2 februari 2018, nadat haar door ING was mede-
gedeeld dat nadien geen (door)betalingen zijn
gedaan.

Vordering a
4.3. Voor zover de vordering de NAW- gegevens
betreft van degene(n) die tot de desbetreffende
tweedegraadsbankrekening is (zijn) gerechtigd,
heeft Toyota er een rechtmatig belang bij over
deze gegevens te beschikken. Dit belang bestaat
erin dat zij met behulp van die gegevens tegen de
desbetreffende rekeninghouders een vordering
kan instellen tot terugbetaling van het overgemaak-
te bedrag op grond van onrechtmatige daad, on-
verschuldigde betaling of ongerechtvaardigde
verrijking. Zonder kennis van die gegevens, die
voldoende specifiek zijn bepaald, is zij daartoe
niet in staat. Voorts is Toyota partij bij de desbe-
treffende rechtsbetrekking (zij is immers, naar zij
voldoende gemotiveerd heeft aangevoerd,
schuldeiser van de vorenbedoelde vordering). Ten
slotte heeft ING de gegevens die noodzakelijk zijn
om de zojuist genoemde vordering te kunnen in-
stellen, tot haar beschikking uit hoofde van haar
contractuele relatie tot de houder van de desbetref-
fende bankrekening.
4.4. Aan de voorwaarden die worden gesteld in
artikel 843a lid 1 Rv voor toewijzing van een exhi-
bitievordering is dus voldaan. Maar daarmee staat
nog niet vast dat deze vordering toewijsbaar is.
Op zichzelf terecht heeft ING aangevoerd dat het
haar als bankinstelling niet zonder meer vrijstaat
de NAW- gegevens van haar cliënten aan derden
te verstrekken. Op haar rust in die hoedanigheid
immers een geheimhoudingsplicht die, zoals zij
terecht aanvoert, niet zonder zwaarwegende
gronden kan worden doorbroken. Ter voorko-
ming van misverstand wordt overwogen dat ING
niet uit hoofde van ambt, beroep of betrekking
tot geheimhouding verplicht is in de zin van arti-
kel 843a lid 3 BW. Wel kan zij een beroep doen
op het vierde lid van deze bepaling, waarin staat
dat zij niet is gehouden aan de vordering te vol-
doen indien daarvoor gewichtige redenen zijn,
alsmede indien redelijkerwijs kan worden aange-
nomen dat een behoorlijke rechtsbedeling ook
zonder verschaffing van de gevraagde gegevens
is gewaarborgd. Een daartoe strekkend verweer
heeft zij inderdaad gevoerd. De beoordeling van
dit verweer vindt hierna in 4.13 plaats.
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4.5. Bij de beoordeling van dit verweer is mede
van belang dat de opgevraagde gegevens persoons-
gegevens zijn in de zin van de Wbp. Hieraan doet
niet af dat artikel 843a Rv en de Wbp ieder hun
eigen toepassingsgebied hebben (vgl. HR 29 juni
2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3529), specifiek met
betrekking tot artikel 35 Wbp). De onderhavige
exhibitievordering is immers aan te merken als
gericht op verwerking van persoonsgegevens in
de zin van deze wet, gezien de ruime omschrijving
daarvan in artikel 1, aanhef en onder a en b, Wbp.
Bij de beantwoording van de vraag of gewichtige
redenen bestaan als hiervoor in 4.4 bedoeld, moet
daarom mede artikel 8, aanhef en onder f, Wbp
worden betrokken, dat bepaalt dat persoonsgege-
vens onder meer mogen worden verwerkt indien
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang van
de verantwoordelijke of van een derde aan wie de
gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of
de fundamentele rechten en vrijheden van de be-
trokkene, in het bijzonder het recht op bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
4.6. Ingevolge artikel 8, aanhef en onder f, Wbp
dient een tweefasentoetsing te worden verricht.
Eerst moet worden beoordeeld of de verlangde
gegevensverwerking noodzakelijk is in de zin van
deze bepaling; vervolgens dient, ingevolge de
voormelde “tenzij-bepaling”, nog een specifieke
afweging plaats te vinden wat betreft de fundamen-
tele rechten en vrijheden van de betrokkene.
4.7. Bij de beoordeling of de gegevensverwerking
noodzakelijk is, dienen in de eerste plaats de be-
langen van partijen tegen elkaar te worden afge-
wogen. Aan de ene kant heeft Toyota groot belang
bij toewijzing van haar vorderingen omdat haar
– naar zij stelt, en voorshands aannemelijk is –
als gevolg van fraude, en dus onrechtmatig, een
zeer hoog geldbedrag afhandig is gemaakt en zij
de opgevraagde gegevens nodig heeft om over dit
bedrag opnieuw de beschikking te krijgen. Daar-
tegenover staat, aan de andere kant, het belang
van de houder van de tweedegraadsrekening
waarop van het bedrag van € 643.940,74 een be-
drag van € 550.760,= is bijgeschreven, dat zijn
privé gegevens niet tegen zijn wil door ING wor-
den prijsgegeven, alsmede het algemene belang
van integriteit van het betalingsverkeer, dat deze
gegevens vertrouwelijk blijven.
4.8. In de gegeven omstandigheden wegen de
rechten en belangen van Toyota bij verwerking
van de desbetreffende gegevens zwaarder dan de

laatstgenoemde belangen. Omdat vaststaat dat
Toyota slachtoffer is geworden van een geraffineer-
de factuurfraude en (dus) eveneens vaststaat dat
de desbetreffende rekeninghouder, ook als deze
te goeder trouw zou zijn – waarover in dit geding
geen oordeel behoeft te worden gegeven – feitelijk
van die fraude heeft geprofiteerd, mag van deze
rekeninghouder worden verlangd dat hij tegen-
over Toyota verantwoording aflegt van de gron-
den waarop hij kennelijk meent dit bedrag (niet-
temin) te mogen behouden. Daarvoor is noodza-
kelijk dat Toyota hem ter verantwoording kan
roepen. En dáárvoor is weer nodig is dat zij over
gegevens beschikt om deze rekeninghouder te
kunnen identificeren.
4.9. Niet geheel uitgesloten is dat Toyota deze ge-
gevens ook op andere wijze zou kunnen verkrij-
gen, bijvoorbeeld langs strafrechtelijke weg. Het
begrip “noodzakelijk” mag in deze context echter
niet zo eng worden uitgelegd dat de gegevensver-
werking steeds slechts als ultimum remedium mag
plaatsvinden. Noodzakelijk, maar ook voldoende,
is dat de gegevensverwerking in de omstandighe-
den van het geval voldoet aan de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Zij dient pro-
portioneel te zijn in relatie tot het daarmee nage-
streefde doel, en zij dient subsidiair te zijn in die
zin dat de betrokkene (in dit geval: Toyota) bij
afweging van belangen redelijkerwijs geen ander
geschikt middel ten dienste staat dan dat de ver-
langde gegevensverwerking plaatsvindt (en die
gegevens haar dus ter beschikking worden ge-
steld). Op de voormelde gronden is in dit geval
aan deze beide voorwaarden voldaan.
4.10. Uit het voorgaande volgt dat de verlangde
gegevensverwerking in het onderhavige geval
noodzakelijk is in de zin van artikel 8, aanhef en
onder f, Wbp.
4.11. Ook de specifieke afweging die vervolgens
in het kader van de “tenzij-bepaling” moet
plaatsvinden, toegespitst op de fundamentele
rechten en vrijheden van de betrokkene, in het
bijzonder zijn recht op bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, valt uit in het voordeel van
Toyota. Zij is immers het slachtoffer geworden
van een geraffineerde fraude waarvan de houder
van de desbetreffende bankrekening heeft gepro-
fiteerd, zodat van deze mag worden verlangd dat
hij verantwoording aflegt van de redenen die hij
kennelijk meent te hebben om het desbetreffende
bedrag te mogen behouden. Onder deze omstan-
digheden wegen de fundamentele rechten en
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vrijheden van de houder van die rekening, in het
bijzonder ook zijn recht op bescherming van zijn
persoonlijke levenssfeer, minder zwaar dan de
rechten en belangen van Toyota.
4.12. Het vorenstaande betekent dat Toyota met
een beroep op artikel 8, aanhef en onder f, Wbp
van ING mag verlangen dat zij de onderhavige
persoonsgegevens verwerkt in de hiervoor bedoel-
de zin, en deze aan Toyota ter beschikking stelt.
De op ING rustende geheimhoudingsplicht staat
hieraan niet in de weg omdat in het voorgaande
zwaarwegende gronden gelegen zijn om deze
plicht in het concrete geval te doorbreken.
4.13. In het voorgaande ligt tevens besloten dat
en waarom het beroep van ING op artikel 843a
lid 4 BW, geen doel treft. Er zijn immers geen ge-
wichtige redenen waarom ING niet aan de onder-
havige exhibitievorderingen zou voldoen. Even-
min kan redelijkerwijs worden aangenomen dat
een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder ver-
schaffing van de gevraagde gegevens is gewaar-
borgd. Ook in dit opzicht mag de strikte eis van
een ultimum remedium niet worden gesteld.
4.14. In dit verband wordt ten slotte overwogen
dat toetsing van de onderhavige vordering aan de
eisen die zijn gesteld in het arrest HR 25 november
2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (Lycos/Pessers)
op dezelfde gronden tot dezelfde beslissing zou
hebben geleid.
4.15. ING heeft (pas) in dit geding bij “akte weer-
gave feiten tevens houdende akte overleggen
producties” aan Toyota medegedeeld dat bankre-
kening NL35INGB0006442518 ten name staat
van Globes en dat de UBO’s van deze rekeningen
[y] en [x] zijn. ING heeft echter geweigerd de te-
vens verlangde nadere gegevens te verschaffen.
Uit het voorgaande volgt dat deze weigering niet
gerechtvaardigd is. ING zal daarom worden ver-
oordeeld de overige van haar opgevraagde gege-
vens eveneens aan Toyota te verschaffen, omdat
Toyota (ook) deze gegevens redelijkerwijs nodig
heeft om de rechthebbende(n) op deze bankreke-
ning te kunnen identificeren.

Vordering b
4.16. Volgens opgave van ING is naast de door-
storting van een bedrag van € 550.760,= naar een
tweedegraadsrekening binnen één of twee dagen
na bijschrijving van het bedrag van € 643.940,74
een bedrag van in totaal € 93.180,74 overgeboekt
naar diverse rekeningen. Toyota wenst van ING
niet alleen de NAW-gegevens van de desbetreffen-

de rekeninghouders te vernemen, maar ook de
tijdstippen waarop deze doorbetalingen zijn ver-
richt. ING heeft dit geweigerd.
4.17. Deze vorderingen zijn niet zonder meer op
dezelfde voet toewijsbaar als vordering a omdat
op voorhand niet valt uit te sluiten dat de doorbe-
talingen hebben plaatsgevonden aan partijen die
niets uitstaande hebben met de onderhavige fac-
tuurfraude, maar al schuldeisers waren van Glo-
bes. Daarom valt de belangenafweging die hier-
voor ten aanzien van vordering a heeft plaatsge-
vonden, niet zonder meer hetzelfde uit.
4.18. Wat betreft de doorbetaling van het bedrag
van in totaal € 93.180,74 staat echter vast dat deze
door ING zelf als verdacht is aangemerkt, en wel
in zodanige mate dat dit voor haar aanleiding was
aan Toyota te vragen of de afschrijving van haar
bankrekening van het bedrag van € 643.940,74,
wel klopte. Volgens melding van ING hebben
immers binnen korte tijd – ter zitting gepreciseerd
als: binnen twee dagen – na bijschrijving van dit
bedrag op de bankrekening van Globes diverse
(door)betalingen plaatsgevonden naar verschillen-
de rekeningen (zie dagvaarding 2.7; door ING
niet betwist).
4.19. De omstandigheden (i) dat deze (door)beta-
lingen door ING, als grote bankinstelling, zelf als
verdacht zijn aangemerkt, (ii) dat de overboeking
van het bedrag van € 643.940,74, waartoe Toyota
tijdens kantooruren opdracht heeft gegeven, in
de daaropvolgende nacht heeft plaatsgevonden,
maar de gedeeltelijke doorbetaling daarvan “bin-
nen korte tijd daarna” (mogelijk zelfs binnen en-
kele uren en dan nog steeds ’s nachts) en (iii) dat
het voorshands onmogelijk is het realiteitsgehalte
van deze (door)betalingen op andere wijze te
toetsen, rechtvaardigen in onderlinge samenhang
om, overigens op de hiervoor bij de beoordeling
van vordering a vermelde gronden, ING te gelas-
ten ook in zoverre de verlangde NAW-gegevens
aan Toyota te verstrekken. Ook de door Toyota
opgevraagde precieze tijdstippen van doorbetaling
kunnen van belang zijn bij de beoordeling van
het de geloofwaardigheid van eventueel nog te
stellen betalingstitels. Ook in zoverre is de vorde-
ring daarom toewijsbaar.
4.20. Opmerking verdient dat, als het risico dat
aldus persoonsgegevens met betrekking tot derden
te goeder trouw (bestaande schuldeisers van Glo-
bes) zouden worden prijsgegeven, voldoende reëel
zou zijn, de voorzieningenrechter een onafhanke-
lijke en deskundige derde die een geheimhoudings-
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plicht heeft, als vertrouwenspersoon had be-
noemd. Deze zou dan tot taak hebben gekregen
de bezwaren die tegen de in zoverre verlangde
afgifte of inzage naar voren zouden worden ge-
bracht door de bank, voorlopig te beoordelen.
Voorshands lijkt dit echter een nodeloos zware
procedure. Er mag op worden vertrouwd dat, als
de bank bepaalde overboekingen om de genoemde
reden niet zou willen vermelden, partijen dienaan-
gaande in onderling overleg een regeling kunnen
treffen. Voor het geval zij daarin niet zouden sla-
gen, zou ten aanzien van deze specifieke posten
een executiegeding aanhangig kunnen worden
gemaakt.

Nevenvorderingen

Termijnstelling
4.21. Voor het geval – dat zich inderdaad voordoet
– ING zou worden veroordeeld de gevraagde ge-
gevens te verstrekken, heeft zij verzocht haar
daartoe een termijn te gunnen van zeven dagen
na betekening van het vonnis opdat zij (de advo-
caten van) Globes en Bontes kan informeren, die
zich dan desgewenst tegen de executie van het
vonnis kunnen verzetten.
4.22. Er is onvoldoende aanleiding om dit verzoek
in te willigen omdat ING heeft verklaard dat zij
(de advocaten van) Globes en Bontes tijdig voor
de terechtzitting heeft geïnformeerd dat dit kort
geding zou worden gehouden, maar laatstgenoem-
den daarin geen aanleiding hebben gezien om in
dit geding te interveniëren, welk gedrag ING zelf
terecht “atypisch” noemt (pleitnota nr. 24).

Dwangsom
4.23. ING heeft ter zitting verklaard dat zij aan
een eventueel uit te spreken veroordeling zal vol-
doen, zodat het opleggen van een dwangsom niet
nodig is. Hierin wordt zij gevolgd; de hierop ge-
richte voorziening wordt dus geweigerd.

Proceskosten en nakosten
4.24. In de regel valt een bankinstelling van wie
door een derde van de NAW- gegevens van de
rekeninghouder worden opgevraagd, gezien de
in beginsel op haar rustende geheimhoudings-
plicht, niet tegen te werpen dat zij deze gegevens
niet zonder rechterlijke toetsing afstaat. In de regel
is voor een proceskostenveroordeling ten laste

van haar dus geen plaats, ook niet als zij door de
rechter tot het verstrekken van die gegevens wordt
veroordeeld.
In dit geval echter heeft ING de onderhavige bij-
schrijving van € 643.940,74 op de rekening van
(naar zij pas in deze procedure heeft medegedeeld)
Globes zelf als zodanig verdacht aangemerkt, gelet
op het betalingsverkeer dat daarna op die rekening
plaatsvond, dat zij daarin aanleiding heeft gezien
contact op te nemen met Toyota en om de desbe-
treffende rekeningen te blokkeren. Onder deze
omstandigheden mocht van haar worden ver-
wacht dat zij Toyota had bericht dat zij in elk geval
ten aanzien van de bankrekening waarop die bij-
schrijving plaatsvond, een nader onderzoek instel-
de en dat zij, al naar gelang de resultaten daarvan,
Toyota nader zou informeren. In plaats daarvan
heeft ING ermee volstaan om, met verwijzing naar
haar bancaire geheimhoudingsplicht, elke mede-
werking voorshands te weigeren. Onder deze
omstandigheden is het gerechtvaardigd haar in
de proceskosten te veroordelen. De kosten aan de
zijde van Toyota worden begroot op:
– dagvaarding € 81,00
– griffierecht 626,00
– salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.523,00
4.25. ING zal tevens worden veroordeeld in de
gevorderde nakosten.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt ING binnen 24 uur na betekening
van dit vonnis schriftelijk aan de advocaat van
Toyota te melden:
a) wie (naam, adres, woonplaats) houder is of zijn
van de rekeningnummers bij ING die vallen bin-
nen hetzelfde domein als rekeningnummer
NL35INGB0006442518, doordat zij gehouden
worden door een of meer gelieerde natuurlijke
personen of rechtspersonen, waarvan de UBO
dezelfde is als die van de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die houder is van rekeningnummer
NL35INGB0006442518, en
b) indien het bedrag van € 643.940,74 niet meer
geheel of gedeeltelijk op de rekening met nummer
NL35INGB0006442518 (en de tweedegraadsreke-
ning) staat: naar welke rekeningen en ten name
van welke rekeninghouders, onder vermelding
van welk betalingskenmerk en op welke momen-
ten dat bedrag of delen daarvan is of zijn overge-
maakt, zulks op 1 of 2 februari 2018,
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5.2. veroordeelt ING in de proceskosten, aan de
zijde van Toyota tot op heden begroot op
€ 1.523,00, te vermeerderen met de wettelijke
rente daarover met ingang van veertien dagen na
de betekening van dit vonnis tot aan de voldoe-
ning,
5.3. veroordeelt ING in de na dit vonnis ontstane
kosten, begroot op € 131,= voor salaris advocaat,
te vermeerderen met € 68,= en de kosten van het
betekeningsexploot ingeval betekening van dit
vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wette-
lijke rente daarover met ingang van veertien dagen
na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoe-
ning,
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij
voorraad,
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

NOOT

Feiten
Eiseres Toyota Belgium N.V. importeert Toyota-
auto’s in België en eiseres Inchcape Retail Bel-
gium N.V. is een Toyota-dealer in België. Beiden
worden hierna aangeduid als Toyota. Toyota
laat een bedrijfspand in Zaventem bouwen door
Cosimco N.V.
Toyota is slachtoffer geworden van een geraffi-
neerd uitgevoerde factuurfraude, waarbij zij
onder valse voorwendselen ertoe is verleid om
naar een Nederlandse ING-rekening de som van
€ 643.940,74 over te maken in plaats van naar
het Belgische rekeningnummer van Cosimco.
De Nederlandse rekening bleek van Globes In-
dustries B.V. te zijn. ING weigert echter bekend
te maken op wiens naam de tweedegraadsreke-
ning staat waarnaar een bedrag van € 550.760
is doorgestort en evenmin de namen van de
houders van rekeningen waarnaar het resteren-
de bedrag van bijna een ton is overgemaakt.
De ING had ten tijde van het kort geding de fac-
tuurfraude nog in onderzoek en had van een van
de vertegenwoordigers van Globes Industries
B.V. vernomen dat de ontvangen betaling de
tegenprestatie zou zijn van het leveren van
werkkleding aan Toyota onder opgave van onder
meer een verkoopfactuur daartoe. Op 7 maart
2018 heeft ING aangifte van factuurfraude ge-
daan bij het functioneel parket van de politie te
Rotterdam.

Toyota vordert op de voet van art. 843a lid 1 Rv
van ING – kort samengevat – om binnen 24 uur
na te wijzen vonnis aan Toyota schriftelijk de
volgende de NAW-gegevens van de rekening-
houder(s) en daaraan gelieerde rekeninghouders
te verstrekken inclusief gegevens betreffende
de doorbetalingen van een specifieke ING-reke-
ning op 1 of 2 februari 2018.

Exhibitieplicht
Art. 843a Rv bevat de regeling van de exhibitie-
plicht of het inzagerecht. De strekking van de
regeling is om het mogelijk te maken voor die-
gene met een rechtmatig belang om beschikking
te krijgen over bewijsstukken, die wel bekend
zijn maar niet in het bezit zijn. Dit artikel werd
in 1988 ingevoerd met het nieuwe bewijsrecht
en in 2002 werd de bepaling verruimd, opdat er
meer mogelijkheden tot bewijsvergaring zouden
zijn. Sindsdien is het niet enkel van toepassing
op akten (art. 156 e.v. Rv) maar op bescheiden,
waaronder op een gegevensdrager aangebrach-
te gegevens. De originele bescheiden kunnen
niet gevorderd worden, maar wel kan de ver-
schaffing van inzage, afschrift of uittreksel gevor-
derd worden.
De criteria voor de inwilliging van een dergelijke
vordering volgen eveneens uit het eerste lid van
het artikel en zijn:
1. eisers dienen een rechtmatig belang te heb-
ben en niet uitsluitend ‘interesse’ (Parl. Gesch.
Herz. Rv, p. 553);
2. het moet gaan om bepaalde bescheiden om
zogenaamde ‘fishing expeditions’ te voorkomen
(Parl. Gesch. Herz. Rv, p. 553), en of er sprake is
van voldoende bepaaldheid dient te worden
bepaald naar de omstandigheden van het geval;
en
3. er moet tussen partijen een rechtsbetrekking
zijn, zoals een overeenkomst tussen partijen of
een verbintenis uit onrechtmatige daad. In de
recente rechtspraak wordt dit criterium niet meer
zo strikt toegepast in die zin dat de vordering
zich niet per se hoeft te richten tot diegene die
partij is bij de rechtsbetrekking (HR 26 oktober
2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9244, «JOR» 2013, 30
(Theodoor Gillessen) en HR 10 juli 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1834 (Alphens schietincident)).
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De rechter constateert in rechtsoverwegingen
4.3 en 4.4 dat de vorderingen van Toyota vol-
doen aan de voorwaarden van art. 843a lid 1 Rv,
maar dat daarmee de vorderingen niet zonder
meer kunnen worden toegewezen.

Weigeringsgronden voor inzage
ING heeft aangevoerd dat het haar als bank-
instelling niet zonder meer vrijstaat de NAW-
gegevens van haar cliënten aan derden te ver-
strekken. Van een wettelijk ‘bankgeheim’ is in
Nederland geen sprake, dus ING kan zich niet
verschuilen achter de geheimhoudingsplicht die
geldt uit hoofde van ambt, beroep of betrekking
uit het derde lid van art. 843a lid 3 Rv. ING kan
wel een beroep doen op het vierde lid van art.
843a Rv. Dit lid bepaalt dat indien daarvoor ge-
wichtige redenen zijn of als redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat een behoorlijke
rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de
gevraagde gegevens is gewaarborgd, ING niet
gehouden zal zijn om aan de vordering van
Toyota te voldoen. Zo constateert ook de rechter
in rechtsoverweging 4.4. De invulling van de
gewichtige redenen kan ook zijn gelegen in de
plicht van ING om de privacy van haar cliënten
te beschermen door persoonsgegevens niet te
verstrekken.

Samenloop met de Wet bescherming persoonsge-
gevens
Het is niet erg relevant dat de exhibitievordering
op basis van art. 843a Rv losstaat van het recht
van betrokkenen op grond van art. 35 Wbp (vgl.
art. 12 AVG) op transparantie over de verwerking
van hun persoonsgegevens (HR 29 juni 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ4663, NJ 2007, 638
(Dexia/Steenoven). Deze twee gronden zouden,
mits de verzoeker van inzage de betrokkene zelf
betreft, naast elkaar kunnen worden gebruikt.
In casu betreft het echter Toyota, en dus niet de
betrokkene zelf, die persoonsgegevens vordert
van bankrekeninghouders van de ING. Dit be-
hoeft dan ook geen verdere bespreking, al haalt
de rechter het voornoemde arrest ook kort aan
in rechtsoverweging 4.5.
Belangrijker is de correcte constatering van de
rechter dat de exhibitievordering van Toyota
zich ook uitstrekt over (de verwerking van) per-
soonsgegevens in de zin van de ruime definities
in art. 1 aanhef en sub a en b Wbp (vgl. art. 4
aanhef en sub 1 en 2 AVG). En dat daarom de

belangafweging van art. 843a Rv kan worden
ingevuld door de belangenafweging van art. 8
aanhef en sub f Wbp (vgl. art. 6 lid 1 aanhef en
sub 6 AVG).

Belangenafweging
Bij de belangafweging van art. 8 aanhef en sub
f Wbp dienen twee toetsen plaats te vinden. Al-
lereerst dient Toyota een gerechtvaardigd be-
lang te hebben dat tevens noodzakelijk is.
Daarnaast schrijft onderdeel f nog uitdrukkelijk
een tweede toets voor ten aanzien van de belan-
gen van de betrokkene, wiens belang of funda-
mentele rechten en vrijheden immers zouden
kunnen prevaleren. Dit volgt niet alleen uit de
redactie van het betreffende wetsartikel, maar
ook uit het daarvoor model staande art. 7 van
Richtlijn 95/46/EG, de Memorie van Toelichting
(MvT, Kamerstukken II 1997/98, 25892, 3, p. 86-
89) en de opinie van de Artikel 29-werkgroep
van 9 april 2014 (Article 29 Data Protection
Working Party, ‘Opinion 06/2014 on the notion
of legitimate interests of the data controller un-
der Article 7 of Directive 95/46/EC’, WP 217, p.
50). De rechter volgt deze methode blijkens
rechtsoverwegingen 4.6 en verder.
Waarheidsvinding in een civiele procedure kan
een gerechtvaardigd belang zijn dat noopt tot
verstrekking van NAW-gegevens aan een derde,
hetgeen al eens is uitgemaakt voor gegevens
van werknemers ter oproeping als getuigen (Hof
’s-Hertogenbosch 14 oktober 2003,
ECLI:NL:GHSHE:2003:AM7927). Het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer
prevaleert in dergelijke gevallen dus niet altijd.
En dit is ook de slotsom in het onderhavige ge-
val.
Vastgesteld wordt allereerst dat Toyota een
rechtmatig belang heeft om over de gegevens
te beschikken, nadat vast is komen te staan dat
Toyota slachtoffer is geworden van factuurfrau-
de en vervolgens dat de rekeninghouders (te
goeder of te kwader trouw) hebben geprofiteerd
van de fraude. Toyota heeft derhalve belang bij
deze gegevens. Over de noodzakelijkheid merkt
de rechter in rechtsoverweging 4.9 op dat de
vordering niet een ultimum remedium hoeft te
zijn, hetgeen ING vermoedelijk als verweer heeft
opgeworpen. Uiteraard dient de vordering wel
aan de vereisten van proportionaliteit en subsi-
diariteit te voldoen (MvT, Kamerstukken II
1997/98, 25892, 3, p. 8-9 en Article 29 Data Pro-
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tection Working Party, ‘Opinion 06/2014 on the
notion of legitimate interests of the data control-
ler under Article 7 of Directive 95/46/EC’, WP
217, p. 19). Hieraan wordt in casu voldaan. De
geheimhoudingsplicht van ING dient dus opzij
te worden gezet en het beroep van ING op het
vierde lid van art. 843a Rv treft door deze afwe-
ging geen doel.

Tweedegraadsrekeninghouders en andere rekening-
houders
De voorgaande afweging en slotsom hebben
betrekking op ‘vordering a’ van Toyota, waarbij
Toyota vraagt om de NAW-gegevens van hou-
ders van rekeningnummers binnen hetzelfde
domein als het rekeningnummer waarnaar is
overgeboekt. Het gaat hierbij dan om gelieerde
natuurlijke en rechtspersonen, waarvan de Ulti-
mate Beneficial Owner (UBO) dezelfde is als die
van de houder van het bekende rekeningnum-
mer.
Met ‘vordering b’ wil Toyota echter ook de reke-
ningnummers, tenaamstellingen en betalings-
kenmerken hebben van alle rekeninghouders
naar wie het onderhavige bedrag geheel of ge-
deeltelijk op 1 of 2 februari 2018 is doorgestort.
De rechter stelt vast dat dit niet zonder meer op
dezelfde gronden kan worden toegewezen als
‘vordering a’, omdat deze rekeninghouders ook
nietsvermoedende schuldeisers van Globes In-
dustries B.V. kunnen zijn.
Echter, de verdachte omstandigheden waaron-
der de opvolgende doorbetalingen zijn gedaan
rechtvaardigen in onderlinge samenhang om
ING ook te gelasten deze NAW-gegevens te
verstrekken, aldus de rechter in rechtsoverwe-
ging 4.19. De rechter ziet vervolgens af van het
instellen van een vertrouwenspersoon die onder
geheimhouding de bezwaren van ING zou kun-
nen beoordelen. Dit omdat het risico, dat het
persoonsgegevens betreffen met betrekking tot
derden te goeder trouw, niet reëel zou zijn. Het
enige open eindje dat de rechter daarmee laat
is de weg naar een executiegeding, wanneer de
ING het niet met dit laatste eens zou zijn. ING
heeft echter aangegeven aan een veroordelend
vonnis te zullen voldoen.

Een vergelijking met leveranciers van IT-diensten
De rechter merkt in rechtsoverweging 4.14 op
dat een toetsing aan de criteria van het bekende
Lycos/Pessers-arrest (HR 25 november 2005,

ECLI:NL:HR:2005:AU4019, NJ 2009/550, m.nt.
P.B. Hugenholtz, CR 2006/11, m.nt. H.H. de Vries)
niet tot een andere beslissing zou hebben geleid.
Dit arrest ging over het conflict van plichten van
een hostingprovider om gegevens van klanten
te beschermen versus het kenbaar maken van
diegene die een onrechtmatige uiting via de
hostingdienst online heeft gezet.
De door de Hoge Raad in Lycos/Pessers beves-
tigde criteria die een hostingprovider dwingen
tot afgifte van NAW-gegevens zijn:
1. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf
beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en
schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
2. de derde heeft een reëel belang bij de verkrij-
ging van de NAW-gegevens;
3. aannemelijk is dat er in het concrete geval
geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat
om de NAW-gegevens te achterhalen;
4. afweging van de betrokken belangen van de
derde, de serviceprovider en de websitehouder
(voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang
van de derde behoort te prevaleren.
Het oordeel van de Hoge Raad in zijn Lycos/Pes-
sers-arrest is overigens tamelijk casuïstisch,
maar maakt wel duidelijk dat het privacybelang
dient te worden meegewogen als onderdeel van
criterium 4.
Uit dit arrest en opvolgende Nederlandse
rechtspraak is het duidelijk dat het verschuilen
achter art. 6:196c lid 4 BW (de aansprakelijkheids-
uitzondering voor hostingproviders afkomstig
uit art. 14 van de Richtlijn 2000/31/EG inzake
elektronische handel) lang niet altijd mogelijk is
(zie onder meer Rb. Amsterdam (vzr.) 24
augustus 2008, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY6903,
CR 2007/74, m.nt. A.P. Meijboom (St. Brein/UPC)
en Rb. Den Haag (vzr.) 5 januari 2007,
ECLI:NL:RBSGR:2007:AZ5678, CR 2007/46, m.nt.
L.A.R. Siemerink, IER 2007/22, NJF 2007/86 (St.
Brein/KPN) en Rb. Amsterdam (vzr.) 9 oktober
2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF7448, CR 2009/42,
m.nt. R. van den Hoven van Generen, IER
2009/58, NJF 2008/486 (Google) en Rb. Noord-
Holland (vzr.) 5 juli 2016,
ECLI:NL:RBNHO:2016:5535, «JBP» 2016/53 (Ins-
tragram)).
In het Europese Promusicae/Telefónica-arrest
(HvJ EG 29 januari 2008, ECLI:EU:C:2008:54, TvI
2008/2, m.nt. M. van der Linden-Smith, CR
2008/94, m.nt. R.E. van Esch) oordeelde het HvJ
in een zaak over auteursrechtinbreuken dat het
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gaat om het vinden van een juist evenwicht
tussen de verschillende beschermde grondrech-
ten. Hieronder bevindt zich ook nadrukkelijk het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer. De lidstaten mogen wel, maar dat is geen
verplichting, internetserviceproviders (ISP’s)
wettelijk verplichten tot het verstrekken van
persoonsgegevens om rechthebbenden in staat
te stellen hun rechten te handhaven. De Neder-
landse wetgever heeft deze verplichting niet
wettelijk ingevoerd. De Nederlandse rechter
dient daarom steeds te toetsen aan de grond-
rechtelijke bepalingen van het EVRM en de gel-
dende privacywetgeving. Zo heeft de rechter in
het onderhavige geval, met betrekking tot een
bank in plaats van een ISP, dat ook keurig ge-
daan.

K. Konings,
Advocaat IT-recht bij NORD Advocaten, Groningen.
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