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Inkomensregistratie
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▪ Passend toewijzen (art. 46 Woningwet) – 1 januari 2016

▪ Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (art. 54/56)

▪ Huishoudinkomen

▪ Inkomensverklaring of aanslag IB Belastingsdienst

▪ Inkomensverklaring & bijbehorende stukken

Inkomensregistratie



Inkomensregistratie & persoonsgegevens
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Planning

▪ De AVG is van toepassing vanaf 25 mei 2018 (aanstaande donderdag)

▪ De AVG zal de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens

(Wbp) vervangen

▪ Let niet alleen op AVG, maar ook Uitvoeringswet AVG





1. Hoge boetes

2. Persoonsgegeven

3. Rollen: verantwoordelijke & verwerker

4. Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

5. Rechtmatigheid & Toestemming

6. Accountability 

7. Informatieverstrekking

8. Rechten van betrokkenen

AVG & Inkomensregistratie: programma



Hoge boetes



Hoge boetes

De AP kan vanaf 25 mei 2018 boetes opleggen tot:

▪ € 20 miljoen; of (indien hoger)

▪ 4% van de totale wereldwijde jaaromzet.

Verder heeft de AP een scala aan andere bevoegdheden tot haar beschikking

(zoals waarschuwing, onderzoek, last onder dwangsom)

Ook reputatieschade is een serieus risico (‘naming and shaming’)



Persoonsgegeven



Persoonsgegeven: algemeen (1/3)

Persoonsgegeven = alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon

“identificeerbaar” is een zeer ruim concept 

Expliciet in de AVG: koppeling van personen aan online identificatoren via 

apparatuur, applicaties en protocollen zoals cookies en IP-adressen (Breyer 

C/582-14)

≠ Gewone, gevoelige en bijzondere categorieën van persoonsgegevens



Persoonsgegeven: algemeen (2/3)

Pseudonimisering & anonimisering

▪ Psuedonimisering → AVG blijft van toepassing

▪ Anonimisering → AVG niet van toepassing

Wat is ‘verwerken’ van persoonsgegevens? 



Persoonsgegeven:  Inkomensregistratie (3/3)

In het kader van de inkomensregistratie worden persoonsgegevens verwerkt →

dus regels AVG van toepassing

Bijvoorbeeld:

▪ NAW-gegevens

▪ Geboortedatum

▪ Geslacht

▪ Telefoonnummer

▪ E-mailadres

▪ BSN (!)

▪ Inkomengegevens



Rollen: verantwoordelijke en verwerker



Verantwoordelijke & verwerker: algemeen (1/3)

Twee soorten organisaties met verplichtingen in de AVG:

▪ Verantwoordelijke = organisatie die het doel & middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens vaststelt

▪ Verwerker = organisatie die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van 

de verantwoordelijke (uitbesteding)

Welke verplichtingen?

▪ Verantwoordelijken moeten aan alle verplichtingen van de AVG voldoen

(waaronder het sluiten van overeenkomsten met verwerkers)

▪ Nieuw in AVG: verwerkers krijgen een aantal verplichtingen

(zoals het treffen van beveiligingsmaatregelen)

Accountability



Verantwoordelijke & verwerker: Inkomensregistratie (3/3)

➢ Woningcorporaties: verwerkingsverantwoordelijke

➢ Woningnet: verwerker



Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
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Art. 55 BTIV

De administratie van de toegelaten instelling of een rechtspersoon of 

vennootschap als bedoeld in artikel 54, derde lid, is zodanig, dat een juiste, 

volledige en tijdige vastlegging daarin is gewaarborgd van de gegevens met 

betrekking tot het huishoudinkomen. Die gegevens worden voor de 

toepassing van het bepaalde bij en krachtens artikel 46, tweede lid, van de 

wet voor een kalenderjaar niet langer daarin bewaard dan tot het tijdstip dat 

de compensatie over dat kalenderjaar voor werkzaamheden van de 

toegelaten instelling die behoren tot de diensten van algemeen economisch 

belang onherroepelijk is komen vast te staan.

2 De toegelaten instelling is verplicht tot geheimhouding van de gegevens 

met betrekking tot het huishoudinkomen, behoudens voor zover enig 

wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit haar taak de 

noodzaak tot mededeling voortvloeit.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2015-07-01#HoofdstukV_Afdeling3_Artikel54
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005181&artikel=46&g=2018-05-18&z=2018-05-18


Rechtmatigheid



Rechtmatigheid & Toestemming (1/2)

De AVG vereist een rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens

▪ Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht

▪ Altijd?

▪ Noodzakelijke uitvoering overeenkomst (?)

▪ Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen



Accountability
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Accountability

• Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

• Beleid bewaartermijnen

• Register van verwerkingsactiviteiten

• DPIA

• Beveiligingsbeleid

• DPO of FG
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Informatieverstrekking



Informatieverstrekking: algemeen (1/3)

Recht van betrokkenen op informatie is aanzienlijk uitgebreid onder de AVG

▪ Betrokkenen hebben het recht op informatie over de verwerking van hun

persoonsgegevens: bv. via privacy policy of statements

▪ Informatie moet verstrekt worden op een beknopte, eenvoudig toegankelijke, 

begrijpelijke, duidelijke manier en in eenvoudige taal

▪ Informatie kan schriftelijk of elektronisch verstrekt worden



Informatieverstrekking: welke informatie? (2/3)

▪ Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke (en van de FG, zie later)

▪ Verwerkingsdoeleinden (doelen moeten welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en

gerechtvaardigd zijn)

▪ Rechtsgrond voor verwerking (incl. de gerechtvaardigde belangen, indien van toepassing)

▪ Categorieen van ontvangers van persoonsgegevens

▪ Details van doorgiften buiten de EU en daarvoor getroffen maatregelen

▪ Bewaartermijnen (cookiegegevens in het algemeen max. 13 maanden)

▪ De rechten op inzage, rectificatie, wissing. beperking en portabiliteit

▪ Het recht om toestemming in te trekken

▪ Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder

▪ Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling, nuttige

informatie over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen van de 

verwerking



Informatieverstrekking:  inkomenregistratie (3/3)

▪ Zorgen dat privacyverklaringen alle informatie bevatten die de AVG 

vereist



Rechten van de betrokkene



Rechten van betrokkenen: algemeen (1/2)

De AVG geeft betrokkenen rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

▪ Inzage

▪ Rectificatie

▪ Gegevenswissing

▪ Beperking van de verwerking

▪ Overdraagbaarheid

▪ Bezwaar maken



Rechten van betrokkenen: inkomenregistratie (2/2)

▪ Er dienen mechanismen en procedure te zijn om tegemoet te kunnen

komen aan betrokkenen die op deze rechten een beroep doen (ook via 

derde partijen)



Vragen ?


