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Inleiding en conclusie 

De Vereniging Nederlandse Woonbond heeft Kennedy Van der Laan verzocht te adviseren over 

de mate waarin de voorgestelde wetswijziging inzake huurverhoging op grond van inkomen1 

(hierna: ‘wetsvoorstel’of ‘wetswijziging’) overeenstemt met eisen die voortvloeien uit de 

toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In dit 

memo bespreken wij kort de relevante feiten, het relevante juridisch kader en onze analyse van de 

feiten tegen het juridisch kader. We beperken ons in dit memo tot een toets van de 

privacyrechtelijke aspecten en gaan niet nader in op andere aspecten van de wetswijziging, zoals 

het proces van wetgeving en de berekenwijze van het huishoudinkomen. 

 

Zoals we hierna zullen uitwerken is onze conclusie dat de wetswijziging in de huidige vorm 

strijdig is met het grondrecht op privacy zoals verankerd in artikel 8 van het Europese verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en toepasselijke 

wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (de Wet bescherming 

persoonsgegevens, hierna ‘Wbp’). De wetgever heeft verzuimd uitvoering te geven aan de motie 

Franken.2 De noodzaak en proportionaliteit van de maatregel zijn niet aangetoond. Evenmin 

blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat een Privacy Impact Assessment is 

uitgevoerd en er is ook niet voorzien in de mogelijkheid van effectief toezicht en controle op de 

uitvoering van de maatregel, bijvoorbeeld door middel van audits door onafhankelijke 

toezichthouders.  

 

Het eerste grote bezwaar tegen de wetswijziging is dat niet vaststaat dat de privacyinbreuk die het 

gevolg is van de wetswijziging noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het beoogde doel. 

                                                 
1 Kamerstukken II, 33129 nr. 2. 

2 Kamerstukken I, 31051, D.  
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Zoals de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) aangeeft3 staat niet op 

voorhand vast dat scheefwonen wordt tegengegaan door de introductie van een mogelijkheid tot 

huurprijsverhoging. De effectiviteit van het wetsvoorstel op dit punt heeft consequenties voor de 

belangenafweging die zowel onder artikel 8 van het Europese verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) als onder de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) moet worden gemaakt. Als het doel niet wordt gediend met de 

wetswijziging slaat de belangenafweging uit naar privacybelangen van de huurders; het 

wetsvoorstel doorstaat dan niet de toets aan artikel 8 EVRM.  

 

Ook als vast zou komen te staan dat het beoogde doel van de wetswijziging wel wordt gediend, 

voldoet het wetsvoorstel naar onze mening niet aan de eisen van artikel 8 EVRM. De 

privacywaarborgen die zijn opgenomen strekken zich slechts uit tot de fase van het verkrijgen van 

de verklaring van de Belastingdienst. In de bezwaarfase zijn privacywaarborgen afwezig. Een 

huurder die bezwaar maakt tegen een huurverhoging moet immers op grond van het wetsvoorstel 

aan zijn verhuurder een onderbouwing van zijn financiële situatie (en die van zijn medebewoners) 

moet verstrekken. Dit leidt naar onze mening tot strijd met artikel 8 EVRM. 

 

Voor wat betreft de naleving van het transparantiebeginsel hebben we vastgesteld dat het 

wetsvoorstel geen verplichting oplegt om de huurder te informeren voorafgaand aan de 

verstrekking van persoonsgegevens die op de huurder betrekking te hebben. Dit staat wat ons 

betreft zeker voor wat betreft de verstrekking van de adresgegevens door de verhuurder aan de 

Belastingdienst op gespannen voet met de bepalingen in de Wbp. 

 

Tot slot merken we op dat op grond van artikel 8 EVRM en artikel 10 van de Grondwet een 

wettelijke grondslag noodzakelijk is om een beperking van het recht op eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen. Zolang het wetsvoorstel niet in werking is getreden, 

ontbreekt een wettelijke grondslag voor de privacyinbreuk en zijn de in de wetswijziging 

voorgestelde verstrekkingen van persoonsgegevens door de verhuurder en de Belastingdienst in 

strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dat de minister de Belastingdienst op grond van 

artikel 67 lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zou hebben ontheven van haar 

geheimhoudingsplicht4 doet hier niet aan af, nog afgezien van de bezwaren die tegen het 

instrument van de ontheffing in deze context kunnen worden gemaakt.  

 

Uitwerking - relevante feiten 

Doel van de wetswijziging 

Met de wetswijziging wordt – kort gezegd- een mogelijkheid gecreëerd voor verhuurders om de  

huurprijzen met maximaal 5% per jaar boven inflatie te verhogen indien het gezamenlijk inkomen 

                                                 
3 Kamerstukken II, 33129 nr. 4, 

4 Minister Spies, 29 februari 2012, Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z02999 en 2012Z03252 
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van de bewoners een bepaalde grens overstijgt. Het achterliggende doel van de wetswijziging is 

volgens de memorie van toelichting het tegengaan van scheefwonen op de huizenmarkt. Door de 

geïntroduceerde mogelijkheid om huurders met een midden- of hoger inkomen geleidelijk een 

hogere huurprijs te laten betalen wordt deze groep volgens de memorie van toelichting meer 

‘verhuisbereid’, hetgeen scheefwonen tegen zou gaan. 

 

In haar advies over het wetsvoorstel plaatst de Afdeling verschillende vraagtekens bij de mate 

waarin het wetsvoorstel het beoogde doel van doorstroming bereikt. De Afdeling merkt in dit 

kader onder andere op dat er voor grote delen van de doelgroep van de wetswijziging geen reële 

alternatieven bestaan en de doorstroming van deze groep als gevolg daarvan beperkt zal blijven. 

De Afdeling geeft de wetgever in overweging de gemaakte keuzes op dit punt nader te 

onderbouwen. Hoewel de wetgever summierlijk ingaat op deze punten in het nader rapport5 volgt 

naar onze mening uit de toelichting niet zonder meer dat een mogelijkheid tot huurverhoging zal 

bijdragen aan de oplossing voor het probleem van scheefwonen. 

 

NB: In memorie van toelichting noemt de wetgever naast het tegengaan van scheefwonen een 

ander doel van de wetswijziging, namelijk het mogelijk maken van de genoemde huurverhoging. 

Dit doel is naar onze mening een afgeleide van het hoofddoel van het tegengaan van 

scheefwonen en dient te allen tijde, bijvoorbeeld in het kader van een belangenafweging, te 

worden beoordeeld in samenhang met het hoofddoel. 

 

Uit de wetswijziging voortvloeiende gegevensverwerkingen 

Als gevolg van de wetswijziging worden in ieder geval de volgende drie gegevensverwerkingen in 

het leven geroepen: 

1. de verstrekking van het huisadres door de verhuurder aan de Belastingdienst. Deze 

verstrekking vindt plaats als de verhuurder besluit om bij de Belastingdienst een 

verklaring op te vragen inzake het huishoudinkomen.  

2. de verstrekking aan de verhuurder door de Belastingdienst van de verklaring of het 

huishoudinkomen de grens wel of niet overschrijdt, dan wel de verklaring dat bij de 

Belastingdienst hierover geen informatie beschikbaar is.  

3. de verstrekking van een gedetailleerde onderbouwing van het huishoudinkomen van 

huurder naar de verhuurder indien de huurder bezwaar heeft aangetekend tegen 

voorgestelde huurverhoging door de verhuurder. Deze gegevens zullen per definitie 

specifieker moeten zijn dan de verklaring van de Belastingdienst omdat de gegevens 

dienen ter onderbouwing van de stelling van de huurder dat de verklaring van de 

Belastingdienst onjuist is. Aangezien bij de berekening van het huishoudinkomen niet 

alleen wordt gekeken naar het inkomen van de huurder, maar ook naar dat van alle 

medebewoners, zal de huurder in zijn onderbouwing ook gegevens moeten verstrekken 

                                                 
5 Advies Raad van State en Nader Rapport, Kamerstukken II,  33129 nr.4. 
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over de financiële positie van deze medebewoners. 

 

Zoals hieronder nader zal worden toegelicht geldt voor al deze nieuwe verwerkingen dat deze 

leiden tot inbreuk op de privacy in de zin van artikel 8 EVRM. Tevens geldt voor deze 

verwerkingen dat er sprake is van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hoewel een adresgegeven niet in alle omstandigheden 

aangemerkt moet worden als een persoonsgegeven is daar hier naar ons oordeel wel degelijk 

sprake van. Het verstrekte adresgegevens is immers herleidbaar tot de natuurlijke persoon van de 

huurder en de verstrekking vindt plaats met het doel om meer informatie over de huurder te 

verkrijgen. Het leidt geen twijfel dat informatie over de financiële positie van de huurder 

aangemerkt moet worden als een persoonsgegeven. 

 

Vanuit het perspectief van de gegevensbescherming is het van belang dat bij de genoemde 

gegevensverstrekking de huurder niet wordt betrokken. De wetswijziging verplicht de 

verhuurder, noch de Belastingdienst om de huurder voorafgaand aan de verstrekking te 

informeren over deze verstrekking. Ook voorziet het wetsvoorstel niet in een mogelijkheid voor 

de huurder om op voorhand bezwaar te maken tegen de gegevensverstrekking, of om deze te 

blokkeren. 

 

Uitwerking - toets aan artikel 8 EVRM 

Op grond van artikel 8 EVRM heeft een ieder recht op respect van zijn privéleven. Bij de toets 

aan artikel 8 EVRM hanteert de rechter een tweestappentoets om te beoordelen of een maatregel 

in strijd is met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Eerst wordt op grond 

van het eerste lid beoordeeld of sprake is van een inbreuk op de privacy. Als hiervan sprake is 

wordt op grond van het tweede lid getoetst of deze inbreuk rechtmatig is. Daarbij is een aantal 

eisen van belang. Ten eerste moet de inbreuk bij wet zijn voorzien. Ten tweede moet de inbreuk 

voldoen aan een van de doelcriteria genoemd in het tweede lid, waaronder het economisch 

welzijn van het land en de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Ten derde 

moet de inbreuk noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, wat wil zeggen dat een 

belangenafweging gemaakt wordt tussen de bescherming van privacy enerzijds en het belang dat 

de inbreuk beoogt te dienen anderzijds. Tot slot moet er sprake zijn van effectieve waarborgen 

tegen ongeoorloofde inbreuken. 

 

De kern van de privacytoets bestaat uit de vraag of de maatregel noodzakelijk is in een  

democratische samenleving. Wil een maatregel toelaatbaar zijn op grond van artikel 8 lid 2 

EVRM dan moet de maatregel tevens voortkomen uit een dringende maatschappelijke behoefte, 

relevant zijn om zijn doel te bereiken, niet verder reiken dan het noodzakelijke en redelijkerwijs in 

verhouding staan tot zijn doel. Dit laatste impliceert dat er geen minder ingrijpende alternatieven 

zijn die ook geschikt zijn om het doel te bereiken (subsidiariteit) en dat de baten in een redelijke 
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verhouding staan tot de lasten (proportionaliteit).6 

 

Toepassing artikel 8 EVRM 

Zoals we hiervoor uiteen hebben gezet, leidt de wetswijziging ertoe dat gevoelige informatie over 

de huurder terecht komt bij derde partijen zoals de verhuurder, de Belastingdienst en – in 

voorkomend geval – de huurcommissie. Van een inbreuk op de privacy van de huurder in de zin 

van artikel 8 EVRM is hierdoor sprake. Hiermee is aan het eerste criterium van artikel 8 EVRM 

voldaan en dient te worden beoordeeld of de inbreuk rechtmatig is.  

 

Artikel 8 EVRM vereist een belangenafweging tussen enerzijds het gediende doel en anderzijds 

de inbreuk die hiervan het gevolg is. Een fundamentele voorvraag bij deze belangenafweging is 

de vraag of het beoogde doel überhaupt wordt gediend met de inbreuk. Als hiervan geen sprake 

is, dan is de inbreuk per definitie onrechtmatig in de zin van artikel 8 EVRM. Vertaald naar het 

wetsvoorstel betekent dit dat de wetswijziging strijdig is met artikel 8 EVRM als de genoemde 

verstrekkingen van persoonsgegevens niet of slechts in zeer geringe mate bijdragen aan het 

tegengaan van scheefwonen. Om de wetswijziging op dit punt te legitimeren zou naar onze 

mening moeten vaststaan dat de voorgenomen verhoging van de huurprijzen zal leiden tot een 

afname van scheefwonen omdat huurders door de hogere huren hun te goedkope woningen 

verlaten. Zoals uit de overwegingen van de Afdeling volgt, kan dit niet zonder meer worden 

aangenomen. In ieder geval volgt uit de toelichting bij het wetsvoorstel naar onze mening 

onvoldoende dat hiervan sprake is.  

 

Zelfs als we aannemen dat de wetswijziging zou bijdragen aan de verwezenlijking van het 

beoogde doel kan worden betoogd dat de inbreuk niet voldoet aan het noodzakelijkheidsvereiste 

van artikel 8 EVRM. De belangrijkste reden hiervoor is dat de inbreuk van de privacy van de 

huurders in de bezwaarfase niet proportioneel is, en op een minder inbreukmakende wijze zou 

kunnen worden vormgegeven.7 

 

De wetgever heeft in het wetsvoorstel weliswaar een aantal waarborgen opgenomen om te 

voorkomen dat er sprake is van een grootschalige inbreuk van de privacy, maar deze waarborgen 

zijn slechts effectief tot het moment dat de huurder bezwaar maakt. Als de huurder bezwaar 

maakt tegen een voorgestelde verhoging van zijn huur verplicht de wetswijziging hem immers om 

gegevens over zijn huishoudinkomen te verstrekken aan de verhuurder zelf. De waarborg in de 

eerste fase dat de verhuurder slechts een adresgegeven verstrekt en de Belastingdienst en slechts 

een algemene verklaring retour ontvangt (de zogeheten ‘dataminimalisatie’) wordt hiermee teniet 

                                                 
6 Zie P. de Hert, De internationale bescherming van de rechten van de mens & het grondrecht op privacy, Brussel: 

Uitgeverij Politeia 2004, p. 88-89. 

7 De voorwaarden dat de inbreuk voorzienbaar bij wet moet zijn en moet voldoen aan een van doelcriteria zijn naar 

onze mening, met het oog op de jurisprudentie hierover, vervuld. 
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gedaan op het moment dat de huurder zich niet neerlegt bij de beslissing van de verhuurder. 

Hierbij speelt tevens mee dat de huurder in de bezwaarfase in bepaalde gevallen informatie over 

de financiële positie van zijn medebewoners zal moeten verstrekken om zijn bezwaar te kunnen 

onderbouwen. Nog afgezien van de privacyrechtelijke problemen die een dergelijke verstrekking 

met zich meebrengt (immers, de huurder dient de privacy van medebewoners te respecteren en 

kan niet vrij beschikken over hen betreffende persoonsgegevens), behoeft het geen betoog dat de 

verhuurder uitgebreid inzicht krijgt in de financiële positie, niet alleen van zijn huurders, maar 

ook van medebewoners met wie de verhuurder geen rechtsverhouding heeft.   

 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft zich eerder zeer kritisch uitgelaten over 

(een eerdere versie van) het wetsvoorstel en geadviseerd om het wetsvoorstel niet in te dienen. 

De belangrijkste reden van het CBP was dat niet duidelijk was waarom de ernstige inmenging van 

het recht op respect voor privéleven van de huurder en de medebewoners noodzakelijk is.8 

Hoewel de wetgever het wetsvoorstel zodanig heeft aangepast dat betoogd kan worden dat in de 

fase van het opvragen van de verklaring geen sprake meer is van een dergelijke ernstige 

inmenging, zijn de bezwaren van het CBP nog altijd onverkort relevant voor de bezwaarfase.  

Zolang de privacyinbreuk in de bezwaarfase blijft bestaan zoals nu voorgesteld in het 

wetsvoorstel, leidt de wetswijziging naar onze mening dan ook tot een schending artikel 8 

EVRM. 

 

Uitwerking – toets aan de Wbp 

Zoals wij hierboven aangaven leidt het gebruik van de mogelijkheid om inzage te krijgen in de 

financiële positie van de huurder in ieder geval tot drie momenten waarop persoonsgegevens 

worden verstrekt. De verstrekking is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp 

waarop de eisen uit de Wbp van toepassing zijn. Naast de in de MvT genoemde beginselen van 

doelbinding en transparantie, vereist de Wbp onder andere dat de verwerking kan worden 

gebaseerd op een van de in de Wbp genoemde grondslagen.  

 

Zoals ook in de MvT wordt vermeld is een belangrijk beginsel in de Wbp dat de betrokkene grip 

houdt op, of in ieder geval wordt geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens. 

In de MvT wordt in dit verband over het transparantiebeginsel gesproken. Artikel 33 Wbp vereist 

dat de betrokkene voorafgaand aan de verwerking van zijn persoonsgegevens in beginsel wordt 

geïnformeerd over de identiteit van de verantwoordelijke9 en over de doelen waarvoor de 

persoonsgegevens worden verstrekt. Als de persoonsgegevens op een andere manier dan direct 

van de betrokkene worden verkregen, zoals bijvoorbeeld in het geval van de verwerking door de 

Belastingdienst, vereist artikel 34 Wbp dat de betrokkene uiterlijk op het moment van vastlegging 

of verdere verstrekking wordt geïnformeerd over in ieder geval de identiteit van de 

                                                 
8 Advies CBP, pagina 4 

9 In de terminologie van de Wbp is dit de persoon die doel en middelen van de verwerking bepaalt. 
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verantwoordelijke en doeleinden van de verwerking. Op deze informatieplicht bestaan enkele 

wettelijke uitzonderingen. 

 

Toepassing Wbp 

Grondslag 

De eerste verstrekking van de adresgegevens door de verhuurder aan de Belastingdienst zal naar 

onze moeten worden gebaseerd op de grondslag dat de verstrekking noodzakelijk is voor het 

gerechtvaardigde belang van de verhuurder (artikel 8 sub f Wbp).10 Bij de toepassing van deze 

grondslag moet een belangenafweging worden gemaakt waarbij de al eerder genoemde 

proportionaliteits- en subsidiariteitstoets doorslaggevend zijn. Daarnaast is van belang in hoeverre 

adequate maatregelen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om bezwaar te maken 

tegen de verwerking. Net als bij de toets aan artikel 8 EVRM zijn wij van mening dat de vraag of 

op deze grondslag met succes een beroep kan worden gedaan uiteindelijk neerkomt op de vraag 

of de gegevensverwerking ter uitvoering van het wetsvoorstel inderdaad effectief is ten opzichte 

van het beoogde doel. Naar onze mening volgt dit niet zonder meer uit de wetswijziging. 

 

De verstrekking van de verklaring door de Belastingdienst aan de verhuurder kan naar onze 

mening worden gebaseerd op de grondslag dat deze verstrekking noodzakelijk is om aan een 

wettelijke verplichting te voldoen (artikel 8 sub c Wbp). Hoewel de verplichting voor de 

Belastingdienst om op een verzoek van de verhuurder te reageren niet met zoveel woorden in de 

tekst van het voorgestelde artikel 252a is opgenomen, lijkt deze impliciet te volgen uit de gekozen 

systematiek. Mede omdat naast deze grondslag ook de grondslag van artikel 8 sub f zou kunnen 

worden gebruikt, doorstaat de gegevensverwerking op dit punt de toets aan artikel 8 Wbp.  

 

Transparantie 

Een ander belangrijk bezwaar dat vanuit het perspectief van de Wbp tegen de wetswijziging kan 

worden aangevoerd is het gebrek aan transparantie. Zowel door de verhuurder als de 

Belastingdienst worden persoonsgegevens uitgewisseld over de huurder, zonder dat de huurder 

hiervan op de hoogte is. Het wetsvoorstel bevat geen verplichting om de huurder hierover 

voorafgaand aan de verstrekking te informeren.11 Met name de verhuurder is op grond van artikel 

33 Wbp verplicht om de huurder te informeren. Verstrekking van informatie is noodzakelijk om 

jegens de huurder een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking te waarborgen.  

 

De wetgever stelt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat de verplichting om een 

                                                 
10 De grondslag dat de verstrekking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 8 sub c 

Wbp) kan hier niet worden gebruikt omdat de wetswijziging geen plicht, maar een recht introduceert. 

11 Hoewel de informatieverplichting strikt genomen ook zonder een expliciet genoemde verplichting in de 

wetswijziging op de verstrekking van adresgegevens aan de Belastingdienst van toepassing is, achten wij het niet 

waarschijnlijk dat veel verhuurders op de hoogte zijn van deze verplichting. 
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administratie aan te leggen van het uitvoeringsproces invulling geeft aan het beginsel van 

transparantie. Hierbij gaat de wetgever naar onze mening ten onrechte voorbij aan het feit dat de 

informatie in beginsel voorafgaand aan de verwerking moet worden verstrekt, en dat een latere 

verslaglegging hiervoor niet in de plaats kan treden.  

 

Om deze redenen zijn wij mening dat het wetsvoorstel ook voor wat betreft de transparantie naar 

de huurder over de verstrekking door de verhuurder aan de Belastingdienst niet voldoet aan de 

eisen die de Wbp hieraan stelt. 

 

 

 

 


