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Geachte, 

 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in het kader van zijn toezichthoudende 

taak op grond van artikel 60 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) onderzoek 

verricht naar de verstrekkingentabel van de Belastingdienst ter zake van de inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Hierbij ontvangt u het rapport van definitieve bevindingen dat op 28 januari 2014 

is vastgesteld.  

 

Zoals in artikel 60, tweede lid, van de Wbp is bepaald, bent u in de gelegenheid gesteld uw 

zienswijze te geven op de voorlopige bevindingen. Uw reactie op de voorlopige bevindingen 

heeft het CBP bij brief van 20 december 2013 ontvangen. 

 

Uw reactie heeft niet geleid tot aanpassing van de bevindingen. De rapportage van definitieve 

bevindingen is aldus vastgesteld. 

 

Conclusie 

Bij het onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst ter zake van 

de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging is overtreding van artikel 11, eerste 

lid, van de Wbp geconstateerd. 

 

Werkwijze inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 

In uw zienswijze heeft u aangegeven dat in 2014 door de Belastingdienst een nieuwe werkwijze 

zal worden gevolgd ter zake van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

U komt, gezien uw aannames die aan de in 2014 in te voeren werkwijze ten grondslag liggen, tot 

de conclusie dat een reductie van de verstrekkingentabel met naar schatting ongeveer 600.000 

woningen zal kunnen worden bereikt. Echter, eerst na sluitingsdatum voor aanmelding van de 

verhuurders bij de Belastingdienst1 zal blijken of de nieuwe werkwijze leidt tot het daarmee 

beoogde resultaat. Het CBP concludeert om die reden dat thans niet kan worden gezegd dat 

voormelde overtreding van artikel 11 van de Wbp met de invoering van de in 2014 te volgen 
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werkwijze wordt beëindigd. Het CBP verzoekt u derhalve eind maart 2014 te berichten of het 

beoogde resultaat naar zich dan laat aanzien zal worden behaald, te weten dat de 

verstrekkingentabel zich zal beperken tot – kort gezegd – gereguleerd verhuurde woningen.  

 

Afschriften van deze brief en van het rapport definitieve bevindingen zendt het CBP aan [X], de 

directeur-generaal van de Belastingdienst, en [Y], functionaris van de gegevensbescherming. 

 

Besluit tot Openbaarmaking van definitieve bevindingen 

Onder verwijzing naar het aan u separaat toegezonden openbaarmakingsbesluit deel ik u mede, 

zoals ik ook tijdens een telefonisch overleg op 22 januari 2014 met [X] heb besproken, dat het 

rapport van definitieve bevindingen alsmede deze brief op korte termijn openbaar zullen worden 

gemaakt.  

 

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 

bovengenoemde contactpersoon. 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 

 

 


