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44. Bescherming van
persoonsgegevens bij verhuur
van woonruimte
MR. R.C.H. BURGERS EN MR. DR. M.B.J. THIJSSEN

WAlgemene VerordeninglI~Ig (hierna 'AVG') vervangt met ingang van 25 mei 2018 de
Wet bescherming persoonsgegevens (hierna 'Wbp'). De AVG beoogt het gebruik van persoonsgegevens te
beschermen. Wat moeten verhuurders en vastgoedbeheerders van woonruimte over de AVG weten? Dat is de
vraag die in deze bijdrage wordt beantwoord.
Inleiding
Recent zijn verhuurders van woonruimte met hun neus op
de feiten gedrukt door een uitspraak van de Rechtbank Den
Haag: 1 de bescherming van persoonsgegevens behoeft ook
hun aandacht. De vraag die de Rechtbank Den Haag heeft
beantwoord, is (onder andere) of het gebruik van inkomensindicaties van huurders door verhuurders om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren, in strijd
is met de regels die persoonsgegevens beogen te beschermen. De Rechtbank Den Haag heeft die vraag ontkennend
beantwoord. Daarover hierna meer.
Het gebruik van inkomensindicaties van huurders is één
van de vele situaties waarin verhuurders persoonsgegevens
van huurders verwerken. Verhuurders verwerken daarnaast bijvoorbeeld persoonsgegevens bij het screenen van
huurders voor het aangaan van huurovereenkomsten, bij
het opstellen van huurovereenkomsten en bij het uitvoeren
daarvan. Soms maken verhuurders daarbij gebruik van de
diensten van vastgoedbeheerders.
Het verwerken van persoonsgegevens is op dit moment nog
(onder andere) gereguleerd in de Wbp. De Wbp wordt met
ingang van 25 mei 2018 vervangen door de AVG. De AVG
wordt deels uitgewerkt in de nog aan te nemen Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna `IJAVG').2 De UAVG geldt straks dus naast de AVG.
Daarnaast zijn er andere (bijzondere) wetten die geheel of
gedeeltelijk naast of in plaats van de AVG gelden. Hierbij
kan gedacht worden aan de Telecommunicatiewet.
Welke eisen stelt de AVG aan het verwerken van persoonsgegevens? Daar gaan wij in deze bijdrage op in. Wij doen

Rb. Den Haag 10 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:171.
2

Het Wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbe-

dat door de voornaamste' begrippen en verplichtingen uit
de AVG te bespreken.

AVG: Begrippen
De AVG bevat (net als de Wbp) verplichtingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Dat roept
in de eerste plaats de vraag op wanneer sprake is van
persoonsgegevens en wanneer sprake is van verwerken.

Het verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Uit artikel 4 lid 1 AVG volgt dat persoonsgegevens zijn:
'Ale informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Uit deze definitie volgt dat het
begrip 'persoonsgegevens' een breed begrip is: het ziet op
alle gegevens die betrekking hebben op een persoon, die
kunnen resulteren in het aanwijsbaar maken (het identificeren) van die persoon, 'de betrokkene'. Hierbij kan
gedacht worden aan namen, (e-mail)adressen, telefoonnummers, pasfoto's, vingerafdrukken, bankrekeningnummers en kopieën van paspoorten, maar ook aan camerabeelden, cookies en kentekens. Ook alle gegevens die 'op
naam' verwerkt worden, zijn persoonsgegevens. Denk aan
gegevens over iemands woonbehoeften, diens huurverleden
en dus ook een door de Belastingdienst afgegeven indicatie
van diens inkomen.
Verwerken
Uit artikel 4 lid 2 AVG volgt dat het verwerken van
persoonsgegevens is: 'elke bewerking of elk geheel van

3

Gelet op de complexiteit van de AVG is het onmogelijk om in deze bijdrage alle begrippen en verplichtingen te behandelen. Zo komen in deze

scherming (Kamerstukken 112017/18, 34 851, nr. 2) is op 13 maart 2018

bijdrage o.a. de verplichtingen die betrekking hebben op de doorgifte

aangenomen door de Tweede Kamer. Op het moment dat dit nummer

van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte niet

van HIP ter perse gaat, is het in voorbereiding bij de Eerste Kamercom-

aan de orde. Ook andere verplichtingen komen niet of slechts zijdelings
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bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens'. Uit deze definitie volgt dus
dat ook 'verwerken' een breed begrip is: het ziet op alle
handelingen die worden uitgevoerd met betrekking tot
persoonsgegevens. Hierbij kan onder meer gedacht worden
aan het verzamelen, opslaan, raadplegen, gebruiken, wijzigen en wissen van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke en de verwerker
De verplichtingen die de AVG stelt aan het verwerken van
persoonsgegevens, rusten primair op de verwerkingsverantwoordelijke (hierna 'verantwoordelijke'). De verantwoordelijke is 'de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
overheidsinstantie of ander orgaan die alleen of samen met
anderen het doel en de middelen van de verwerking van
persoonsgegevens vaststele.4 Zo bepaalt de verhuurder,
die in zijn zoektocht naar een nieuwe huurder besluit een
kandidaat-huurder te screenen door een bewijs van inkomen op te vragen, het doel waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens van de kandidaat-huurder worden
verwerkt. Daarmee is die verhuurder voor het gebruik van
die persoonsgegevens dus verantwoordelijke in de zin van
de AVG.
Verwerker
De verantwoordelijke kan het verwerken van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde
die niet bij hem in dienst is: de verwerker.s Denkbaar is
bijvoorbeeld dat de verhuurder bij de uitvoering van de
huurovereenkomst gebruik maakt van de diensten van een
cloud-aanbieder of van een vastgoedbeheerder. De cloudaanbieder is doorgaans verwerker en geen verantwoordelijke. Voor wat betreft de vastgoedbeheerder is de vraag
of hij verwerker of verantwoordelijke is lastiger te beantwoorden. Als de vastgoedbeheerder bij de uitvoering van de
beheeropdracht uitsluitend persoonsgegevens van de huurder verwerkt volgens de instructies van de verhuurder, dan
is hij verwerker en geen verantwoordelijke. Als de beheeropdracht ruimer is en de beheerder meer vrijheid heeft bij
de uitvoering daarvan, dan is het mogelijk dat hij samen
met de verhuurder als verantwoordelijke moet worden
aangemerkt.6

AVG: verplichtingen voor verantwoordelijken
De verplichtingen die op grond van de AVG gelden voor
het verwerken van persoonsgegevens, rusten primair op de
verantwoordelijke. Wij bespreken die verplichtingen hierna
in vogelvlucht.

4

Doel, doelbinding en rechtmatigheid

Doel en doelbinding
De kern van de AVG is het beginsel van doelbinding. De
verantwoordelijke mag persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor een duidelijk doe1.7 Dat doel bepaalt vervolgens
de ruimte die de verantwoordelijke bij het verwerken heeft.
Zo mag de verantwoordelijke persoonsgegevens niet verder
verwerken als dat niet verenigbaar is met het (verzamel)
doel,' mag hij niet meer persoonsgegevens verwerken dan
noodzakelijk is voor het doeP en mag hij persoonsgegevens
niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel."

Grondslag
Het doel waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden,
moet rechtmatig zijn." Dat is het geval als het op één van
de in artikel 6 lid 1 AVG genoemde (limitatieve) grondslagen gebaseerd kan worden. Die grondslagen zijn:
a. toestemming van de betrokkene;
b. uitvoering van een (voorgenomen) overeenkomst met
de betrokkene;
c. nakoming van een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke;
d. bescherming van een vitaal belang van de betrokkene;
e. vervulling van een publiekrechtelijke taak;
f. behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen van
de betrokkene zwaarder wegen.
Het verwerken van persoonsgegevens van huurders door
verhuurders zal voor een groot deel gebaseerd kunnen
worden op de uitvoering van de huurovereenkomst (sub b).
Hierbij kan gedacht worden aan het opnemen van personalia van huurders in de huurovereenkomst, het registreren
van betaalgegevens van huurders in de debiteurenadministratie en het vastleggen van contactgegevens van huurders om verzoeken van huurders af te kunnen handelen of
onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.
Het verwerken van persoonsgegevens van huurders zal
soms ook gebaseerd kunnen worden op toestemming van
de huurder (sub a) of het gerechtvaardigd belang van de
verhuurder (sub f). Hierbij kan gedacht worden aan het
opnemen van e-mailadressen van huurders, potentiële huurders en voormalige huurders in een mailinglist ten behoeve
van het versturen van nieuwsbrieven voor commerciële
doelen. De verhuurder kan daar toestemming voor vragen,
maar hij kan het verwerken van e-mailadressen ook baseren op zijn gerechtvaardigd belang.
Aan het vragen van toestemming als grondslag voor
het verwerken van persoonsgegevens zijn voorwaarden
verbonden.'2 Zo moet de verhuurder aan kunnen tonen dat
toestemming is gegeven en kan de huurder zijn toestemming

Art 4 lid 7 AVG.
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Art. 4 lid 8 AVG.
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Art. 5 AVG.
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Vgl. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en
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Art, 6 lid 4 AVG.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Minister
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Art. 5 lid 1 onder c AVG.

van Justitie en Veiligheid 2018, pagina 32 en Advies 1/2010 over de
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Art. 5 lid 1 onder e AVG.

begrippen 'voor de verwerking verantwoordelijke'en'verwerker, Groep
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Art. 6 AVG.

Gegevensbescherming Artikel 29.
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steeds intrekken." Als de huurder zijn toestemming intrekt,
heeft de verhuurder geen grondslag meer voor het verwerken van persoonsgegevens .14 Dat betekent dat het verwerken daarvan gestaakt moet worden en dat de persoonsgegevens vernietigd moeten worden." Het is de vraag of
het voor de verhuurder dan nog mogelijk is het verwerken
op een andere grondslag te baseren." Aan toestemming
als grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
kleven dus bezwaren. Dat geldt ook voor het gerechtvaardigd belang. De huurder kan tegen het verwerken op basis
van die grondslag namelijk steeds bezwaar maken," waarover hierna. Ook dan dient de verhuurder het verwerken
van persoonsgegevens te staken. Als de verhuurder het
verwerken van persoonsgegevens kan baseren op de uitvoering van de huurovereenkomst (sub b) of op de nakoming
van een wettelijke verplichting (sub c), dan verdient dat
dus de voorkeur boven toestemming van de huurder of het
gerechtvaardigd belang van de verhuurder als grondslag.

Register
De verantwoordelijke dient (in beginsel) een register bij te
houden waarin hij (onder andere) vastlegt welke (categorieën van) persoonsgegevens van welke (categorieën van)
betrokkenen" hij verwerkt en voor welke doelen." Daarnaast dienen in het register onder andere (indien mogelijk)
de bewaartermijnen te worden vastgelegd, de beveiligingsmaatregelen (waarover hierna) en (indien van toepassing)
de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (hierna: TG'). De EG is de interne toezichthouder die binnen een organisatie toezicht houdt op de
toepassing en de naleving van de AVG en de UAVG. Op
grond van artikel 37 AVG is de aanstelling van een EG in
een aantal gevallen verplicht. In andere gevallen kan een EG
worden aangesteld.
Het register dient in schriftelijke of elektronische vorm
te zijn opgesteld en dient desgevraagd ter beschikking te
worden gesteld aan de externe toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (hierna 'AP').

Let op bij bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke
gegevens en BSN-nummers
Als de verantwoordelijke zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerkt, dan geldt het voorgaande (en hetgeen
hierna aan de orde is) ook. Uit artikel 9 lid 1 AVG volgt
dat daarbovenop dan nog strengere verplichtingen gelden
dan voor het verwerken van gewone persoonsgegevens in
die zin dat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens
in beginsel verboden is. Dat is alleen anders als één van de
wettelijke uitzonderingen van artikel 9 lid 2 AVG of artikel
22 en verder UAVG zich voordoet. Uit artikel 9 lid 1 AVG
volgt dat bijzondere persoonsgegevens gegevens zijn over
onder andere ras of etnische afkomst, biometrische gegevens en gegevens over gezondheid.
Ook voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens en
van Burgerservicenummers (hierna `BSN-nummers') gelden
strengere verplichtingen dan voor het verwerken van
gewone persoonsgegevens. Op grond van artikel 10 AVG
is het verwerken van strafrechtelijke gegevens (waaronder
niet alleen gegevens over veroordelingen, maar ook over
verdenkingen en hinderlijk gedrag)2° uitsluitend toegestaan 'onder toezicht van de overheid' of op grond van een
nationale wet die passende waarborgen voor de rechten
en vrijheden van betrokkenen biedt.21 Het verwerken van
het BSN-nummer is op grond van artikel 43 UAVG slechts
toegestaan ter uitvoering van een wettelijke verplichting en
dan slechts voor de doelen die in de wet zijn bepaald.
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens door
verhuurders is doorgaans niet aan de orde, althans zou
doorgaans niet aan de orde moeten zijn. Wij zien in de praktijk evenwel geregeld dat verhuurders om een kopie van het
paspoort van huurders vragen en die kopie opslaan. Het
paspoort bevat gegevens over ras en etnische afkomst van
huurders en bevat daarnaast hun BSN-nummer. Dat betekent dat een kopie van het paspoort bijzondere persoonsgegevens bevat. Dat betekent dan weer dat het opslaan van
een kopie van het paspoort slechts is toegestaan als de wet
dat bepaalt. Aangezien de wet niet bepaalt dat verhuurders een kopie van het paspoort van huurders dienen op te
slaan, is het verhuurders niet toegestaan dat te doen.

Aangezien de wet niet bepaalt
dat verhuurders een kopie van
het paspoort van huurders dienen
op te slaan, is het verhuurders
niet toegestaan dat te doen.

13 Art. 7 lid 3 AVG.
14 Art. 7 lid 3 AVG.
15 Vgl. Advies 15/2011 over de definitie van het begriploestemming;
Groep Gegevensbescherming Artikel 29, P. 33.0p grond van art. 7 lid 3
AVG heeft de intrekking van toestemming geen terugwerkende kracht:
de intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van
toestemming vóór de intrekking onverlet.
16

Vgl. Advies 15/2011 over de definitie van het beg rip loestemming: Groep
Gegevensbescherming Artikel 29. De Groep merkt hierover op dat sprake
kan zijn van misleiding indien de gegevensverwerking in eerste instantie
wordt gebaseerd op toestemming en na de intrekking van de toestemming de gegevensverwerking zou worden voortgezet op basis van een

Het opslaan van een kopie van het paspoort is dus uitsluitend toegestaan als de bijzondere persoonsgegevens daarop
onleesbaar zijn gemaakt. Dat op verhuurders van zelfstandige woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens

andere grondslag.
17 Art. 21 AVG.
18 Verhuurders en vastgoedbeheerders verwerken bijv. persoonsgegevens
van huurders en werknemers. Huurders en werknemers zijn aan te mer19

20 Art. 1 en 31 e.v. UAVG.
21

In art. 31 e.v. UAVG is vervolgens uitgewerkt onder welke voorwaarden

ken als categorieën van betrokkenen.

de Nederlandse wetgever verwerking van gegevens van strafrechtelijke

Art. 30 AVG.

aard toelaatbaar acht.
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de verplichting rust BSN-nummers van huurders op te slaan
zodat de Belastingdienst na kan gaan of de huurder recht
op huurtoeslag heeft,22 maakt het voorgaande niet anders.
Om aan die verplichting te voldoen, kunnen verhuurders
het BSN-nummer van het paspoort overnemen zonder een
kopie daarvan te maken en op te slaan.

Het vastleggen van BSN-nummers
is slechts toegestaan bij verhuur
van zelfstandige woningen met een
huurprijs onder de liberalisatiegrens
en dan alleen zodat de Belastingdienst na kan gaan of de huurder
recht op huurtoeslag heeft.
Wij zien ook geregeld dat verhuurders gegevens over de
gezondheid van huurders opslaan, bijvoorbeeld om daar bij
het uitvoeren van werkzaamheden rekening mee te kunnen
houden. Ook voor het opslaan van die gegevens dient een
wettelijke uitzondering te bestaan. Die kan doorgaans
gevonden worden in de uitdrukkelijke toestemming van de
huurder.23 In levensbedreigende situaties kan het verwerken
van gezondheidsgegevens toegestaan zijn ter bescherming
van de vitale belangen van de huurder.24
Wij zien tot slot geregeld dat verhuurders strafrechtelijke
gegevens van huurders opslaan. Hierbij kan onder meer
gedacht worden aan de situatie dat een verhuurder informatie over strafbare feiten of hinderlijk gedrag vastlegt. De
UAVG biedt daar soms een basis voor in artikel 31. Daaruit volgt dat dat onder andere mag als dat gebeurt voor
de onderbouwing van een rechtsvordering tegen huurders.
De UAVG biedt in beginsel geen basis voor het uitwisselen
van strafrechtelijke gegevens met de gemeente en de politie
ten behoeve van screening, ook niet via de Wet politiegegevens.25 Verhuurders die potentiele huurders willen screenen
op een crimineel verleden zijn daarom aangewezen op hun
toestemming .26 Verlenen zij die toestemming niet, dan kan
dat een reden zijn om niet met hen in zee te willen gaan.

Data Protection Impact Assessment
In verband met het gebruik van bijzondere en andere gevoelige persoonsgegevens wijzen wij er nog op dat de verantwoordelijke een Data Protection Impact Assessment (hierna

22

Art. 38 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en art. la
en lb Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

23

`DPIA') dient uit te voeren als het verwerken van persoonsgegevens 'waarschijnlijk een hoog risico' inhoudt.27 Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden28 en/of als er nieuwe technologieën worden gebruikt.29 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan de inzet van slimme meters in huurwoningen.
De DPIA is een uitgebreid, voorafgaand onderzoek dat als
doel heeft de risico's van een specifieke gegevensverwerking in kaart te brengen en te beperken. Als uit de DPIA
volgt dat het verwerken van persoonsgegevens inderdaad
een hoog risico inhoudt en voorts dat het risico niet wordt
weggenomen door het treffen van maatregelen, dan dient
de verantwoordelijke de AP te raadplegen. De AP kan
vervolgens advies aan de verantwoordelijke geven."

Verhuurders die potentiele huurders willen screenen op een crimineel verleden zijn (daarom) aangewezen op hun toestemming.
Transparantie en rechten van betrokkenen
Op de verantwoordelijke rusten niet alleen verplichtingen
met het oog op doelbinding en rechtmatigheid. Op hem
rusten ook verplichtingen met het oog op transparantie.
Die verplichtingen houden concreet in dat hij de betrokkene uit eigen beweging (vooraf) van informatie dient te
voorzien." Daarnaast heeft de betrokkene met het oog op
transparantie een aantal rechten die hij jegens de verantwoordelijke uit kan oefenen.32

Informeren vooraf
De informatie waarvan de verantwoordelijke de betrokkene uit eigen beweging dient te voorzien betreft onder
andere:33
- de identiteit van de verantwoordelijke;
— het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
— de grondslag waarop het doel gebaseerd wordt en, als
die grondslag toestemming is (sub a), dat de betrokkene
het recht heeft diens toestemming in te trekken of, als
de grondslag het gerechtvaardigd belang is (sub f), waar
dit gerechtvaardigd belang uit bestaat;
- de rechten die de betrokkene heeft (waarover hierna).
De verantwoordelijke dient de betrokkene bij het verzamelen van de persoonsgegevens van de hiervoor bedoelde
informatie te voorzien als hij de persoonsgegevens van de
betrokkene zelf verkrijgt.34 Als sprake is van het verder
verwerken van persoonsgegevens voor een ander doel

Art. 9 lid 2 onder a AVG. Toestemming dient te worden gegeven d.m.v.
een actieve handeling, waaruit duidelijk blijkt dat de betrokkene instemt

27 Art. 35 AVG.

met de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens. Stilzwij-

28

gen, het gebruik van reeds aangekruiste vakjes, inactiviteit of impliciete

29 Art. 35 lid 1 AVG.

Art. 35 lid 3 sub b AVG.

toestemming mag derhalve niet als toestemming gelden.

30

Art. 36 AVG.

24

Art. 9 lid 2 onder c AVG.

31

Art. 13 en 14 AVG.

25

Vgl. F. Pommer en M.B.J.Thijssen,'Bestrijding van woonoverlast 2.0', HIP

32

Art. 15 e.v. AVG.

2017, 126, pagina 14 en 15.

33

Art. 13 en 14 AVG.

26 Art.31 UAVG.

20

34 Art. 13 lid 1 AVG.

NUMMER 2, MAART 2018 / SDU TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ VERHUUR VAN WOONRUIMTE

dan het (verzamel)doel dan dient de verantwoordelijke
de betrokkene in beginsel vóór het verder verwerken van
die informatie te voorzien." Als de verantwoordelijke de
persoonsgegevens niet van de betrokkene verkrijgt, dan
mag de verantwoordelijke de betrokkene op een later
moment van de informatie voorzien." De verantwoordelijke mag het informeren in een aantal situaties achterwege
laten. Denk aan de situatie dat de betrokkene al van de
informatie op de hoogte is.37
De verantwoordelijke mag zelf bepalen met behulp van
welke middelen hij de betrokkene informeert zolang de
informatie maar begrijpelijk, toegankelijk en (in beginsel) kosteloos is." De verhuurder kan de huurder over het
verwerken van zijn persoonsgegevens ten behoeve van de
uitvoering van de huurovereenkomst bijvoorbeeld informeren in de huurovereenkomst of in de brief of e-mail waarbij
hij de huurovereenkomst ter ondertekening aanbiedt. De
verhuurder kan daarbij verwijzen naar (het privacy statement op) zijn website als de informatie daar te vinden is.
Ook het informeren van de bezoekers van de website over
het gebruik van hun persoonsgegevens door middel van
cookies kan op die manier plaatsvinden. Het informeren
over het gebruik van camera's kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een bord te plaatsen waarop op de camera's
gewezen wordt en waarop aangeven wordt waar de vereiste
informatie te vinden is (bijvoorbeeld via de website).

Informeren op verzoek
De betrokkene heeft zoals gezegd een aantal rechten die hij
jegens de verantwoordelijke uit kan oefenen. Het betreft
in de eerste plaats het recht op inzage." De verantwoordelijke dient de betrokkene die van zijn recht op inzage
gebruik maakt onder andere te informeren over de doelen
waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, het soort
persoonsgegevens dat verwerkt wordt en het soort ontvangers ervan. De verantwoordelijke dient de betrokkene daarnaast een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die
verwerkt worden.
Als daar aanleiding voor is, heeft de betrokkene naast het
recht op inzage, recht op correctie, aanvulling en wissing.4°
Denk aan de situatie dat persoonsgegevens niet juist zijn.
De betrokkene heeft dan recht op rectificatie. Of denk aan
de situatie dat de termijn gedurende welke persoonsgegevens bewaard mogen worden, is verstreken.41 De betrokkene heeft dan recht op wissing.

35

Art. 13 lid 3 AVG.

36

Art. 14 lid 3 AVG.

37

Art. 13 lid 4 en 14 lid 5 AVG.

38

Art. 121id 1 en 5 AVG.

De betrokkene heeft in bepaalde situaties voorts recht
op overdraagbaarheid van diens persoonsgegevens
(dataportabiliteit),42 recht op bezwaar43 en 'het recht niet
te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, gebaseerd besluit
waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat
hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.'.44 Het recht
op overdraagbaarheid houdt in dat de betrokkene het recht
heeft dat persoonsgegevens van en door de ene verantwoordelijke, in bepaalde gevallen naar en aan de andere, opvolgende verantwoordelijke worden overgezet. De betrokkene
heeft dat recht als de grondslag waarop het doel waarvoor
persoonsgegevens verwerkt worden, toestemming van de
betrokkene is (sub a) of uitvoering van de overeenkomst
(sub b) en als het overzetten mogelijk is. Het is de vraag of
dit recht voor verhuursituaties relevant is, mede omdat de
opvolgend verantwoordelijke, niet verplicht is te accepteren
dat persoonsgegevens aan hem wordedovergezet.45
Relevant voor verhuursituaties kan wel zijn het recht op
bezwaar. De betrokkene heeft dat recht als de grondslag
waarop het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt
worden, het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke is. De verantwoordelijke dient het verwerken te staken
als de betrokkene daartegen bezwaar maakt, tenzij zijn
belangen bij het verwerken zwaarder wegen dan die van
de betrokkene bij het staken ervan. Als het doel waarvoor
persoonsgegevens verwerkt worden direct marketing is,
dient de verantwoordelijke het verwerken steeds te staken
zodra de betrokkene daar bezwaar tegen maakt. Voor een
afweging van de belangen over en weer is dan geen plaats.46
De verantwoordelijke dient in beginsel binnen een termijn
van één maand op verzoeken van de betrokkene te reageren. De termijn kan onder voorwaarden met twee maanden worden verlengd.47 Aandachtspunt bij het afhandelen
van verzoeken van een betrokkene is de identificatie van
de betrokkene. Zo dient de verantwoordelijke zich ervan
te vergewissen dat degene die om inzage verzoekt, ook
daadwerkelijk degene is op wie de persoonsgegevens waarvan om inzage verzocht wordt betrekking hebben. Ander
aandachtspunt is dat de verantwoordelijke ervoor dient
te zorgen dat hij bij het afhandelen van de rechten van
de ene betrokkene de privacy van de andere betrokkenen
respecteert. Zo dient de verantwoordelijke ervoor te zorgen
dat hij bij het voldoen aan een verzoek om inzage geen
persoonsgegevens verstrekt van anderen dan van degene
die om inzage verzoekt.

39

Art. 15 AVG.

40

Art. 16, 17 en 18 AVG.

42

Art. 20 AVG.

41

De AVG bevat geen concrete bewaartermijnen. De verantwoordelijke

43

Art. 21 AVG.

moet die termijnen zelf bepalen aan de hand van het doel waarvoor

44

Art. 22 AVG.

persoonsgegevens verwerkt worden. Op grond van bijzondere wetge-

45

Vgl. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en

ving (bijv. fiscale wetgeving) kunnen wettelijke bewaartermijnen gelden.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Minister

Het bewaren van persoonsgegevens van huurders door verhuurders tot

van Justitie en Veiligheid 2018, pagina 81.

twee jaar na het einde van de huurovereenkomst wordt in het algemeen

46

Art. 21 lid 2 AVG.

toelaatbaar geacht.

47

Art. 12 lid 3 AVG.
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Beveiliging en meldplicht datalekken
Op de verantwoordelijke rusten naast de verplichtingen
met het oog op doelbinding en transparantie, verplichtingen met betrekking tot beveiliging.
Beveiliging
De verplichting tot beveiliging van de persoonsgegevens
houdt in dat de verantwoordelijke technische en organisatorische maatregelen treft die passend zijn gelet op de
risico's die met het verwerken van de persoonsgegevens
in kwestie gemoeid kunnen zijn." Die risico's bepalen het
vereiste niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BW) van de persoonsgegevens en daarmee van
de vereiste technische en organisatorische maatregelen.
Zo vereisen persoonsgegevens die verwerkt worden om
nieuwsbrieven te versturen doorgaans een lager niveau van
beschikbaarheid en daarmee een lager niveau van beveiliging. Bijzondere persoonsgegevens daarentegen vereisen
een hoger niveau van vertrouwelijkheid en daarmee een
hoger niveau van beveiliging.
Bij technische maatregelen kan gedacht worden aan het
toepassen van encryptie en het opzetten van firewalls. Bij
organisatorische beveiligingsmaatregelen valt te denken
aan het beperken van de toegang tot de persoonsgegevens
door een deugdelijk autorisatiebeleid en het opleggen van
vertrouwelijkheid of geheimhouding aan degenen die feitelijk met het verwerken van de persoonsgegevens belast
zijn."
De verantwoordelijke dient ervoor te zorgen dat periodiek
wordt nagegaan of de beveiliging nog passend is. Dit vereist
dat hij ook nagaat of de beveiliging werkt.5° Wij raden
verantwoordelijken aan één en ander vast te leggen in een
beveiligingsbeleid.

kennis van heeft genomen, gemeld te worden. Dat kan via het `meldlokee op de website van de AP.52 Wij raden verantwoordelijken aan om een procedure te implementeren voor
het intern melden van datalekken en het beoordelen daarvan op de noodzaak van externe melding bij de AP. Het niet
melden van datalekken bij de AP die wel gemeld moeten
worden, is namelijk in strijd met de AVG.

AVG: verplichtingen bij en voor verwerkers

Datalekken
Bij een inbreuk op de beveiliging die 'per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies,
de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot [...] verwerkte persoonsgegevens' (hierna 'datalek'), dient de verantwoordelijke daarvan
melding te doen bij de AP.si Dat is alleen anders als 'het niet
waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden
van natuurlijke personen'. Of daar wel of niet sprake van
is, dient van geval tot geval vastgesteld te worden. De voorbeelden van datalekken zijn legio. Denk aan het versturen
van een e-mail met in de bijlage een huurovereenkomst
naar een verkeerd e-mailadres, diefstal of verlies van een
laptop of een hack van een computersysteem.
Datalekken dienen 'zonder onredelijke vertraging' en in
ieder geval binnen 72 uur nadat de verantwoordelijke er

De verantwoordelijke die een verwerker inschakelt of die
samen met een andere verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt, dient afspraken met die verwerker respectievelijk
andere verantwoordelijke te maken. Uit artikel 28 respectievelijk 26 AVG volgt welke afspraken (in ieder geval)
gemaakt moeten worden.
De met verwerkers te maken afspraken dienen onder andere
betrekking te hebben op de doelen waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verwerkt, de beveiliging en de
omgang met datalekken, het inschakelen van zogenaamde
sub-verwerkers en het doen van audits. Het document
waarin de afspraken met verwerkers worden vastgelegd,
wordt de verwerkersovereenkomst genoemd.
Op de verwerker rusten naast de verplichting tot het maken
van afspraken met de verantwoordelijke en het nakomen
daarvan nog een aantal andere verplichtingen. Ten eerste
dient de verwerker de persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht van de verantwoordelijke te verwerken." De
verwerker die bepaalde persoonsgegevens van de verantwoordelijke desondanks voor een eigen doel verwerkt of
gaat verwerken, handelt niet alleen in strijd met de AVG,
maar wordt voor die persoonsgegevens zelf als verantwoordelijke aangemerkt.54 Dat betekent dat hij voor die
persoonsgegevens dient te voldoen aan de verplichtingen
die op grond van de AVG op de verantwoordelijke rusten.
Ten tweede is de verwerker verplicht een register bij te
houden van de verwerkingen die hij verricht." De informatie die in het register opgenomen dient te worden, is beperkter dan de informatie die in het register van de verantwoordelijke opgenomen dient te worden.
Ten derde dient de verwerker zorg te dragen voor de beveiliging van de persoonsgegevens die hij verwerkt. De eisen
die de AVG aan de beveiliging door de verwerker stelt, zijn
dezelfde als de eisen die de AVG aan de beveiliging door
de verantwoordelijke stelt." Tot het melden van inbreuken op die beveiliging aan de AP, is de verwerker dan weer
niet verplicht. Dat dient de verantwoordelijke te doen."
Daarom is het van belang dat de verantwoordelijke in
de verwerkersovereenkomst afspraken met de verwerker
maakt over de wijze waarop de verwerker datalekken aan
de verantwoordelijke meldt.

48

Art. 32 lid I AVG.

52

https://datalekken.autoriteape rsoonsgegevens.nl/melding/aanma ken?1.

49

Vgl. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en

53

Art. 29 AVG.

Uitvoeringswet Alegemene verordening gegevensbescherming, Minister

54 Art. 28 lid 10 AVG.

van Justitie en Veiligheid 2018, pagina 61.

55

Art. 30 lid 2 AVG.

50 Art. 32 lid 1 sub d AVG.

56 Art 32 AVG.

51

57 Art. 33 AVG.
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Art. 33 lid 1 AVG.
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Tot slot kan ook de verwerker gehouden zijn een FG aan
te stellen."

AVG: sancties
Tot zover de verplichtingen die op grond van de AVG op
de verantwoordelijke en de verwerker rusten. De verantwoordelijke en/of de verwerker riskeren een aantal sancties
als zij die verplichtingen niet nakomen. Zo kan de AP de
verantwoordelijke en/of de verwerker waarschuwen, berispen, een last onder bestuursdwang of een (bestuurlijke)
boete opleggen." De boete kan (afhankelijk van de ernst
van de overtreding) oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de
wereldwijde jaaromzet.
Ook de betrokkene kan stappen ondernemen als de verantwoordelijke en/of de verwerker hun verplichtingen niet
nakomen. Zo kan hij een klacht bij de AP indienen of een
(civielrechtelijke) procedure tegen de verantwoordelijke en/
of de verwerker aanhangig maken waarin hij schadevergoeding vordert als hij schade heeft geleden."
Daarnaast riskeren de verantwoordelijke en/of de verwerker die hun verplichtingen op grond van de AVG niet nakomen imagoschade aangezien de schending van privacyregelgeving soms kan rekenen op de belangstelling van de pers.

AVG toegepast op het doorvoeren van
inkomensafhankelijke huurverhogingen
Tot slot nog even terug naar de uitspraak van de Rechtbank
Den Haag. De Woonbond stelde zich in die zaak op het
standpunt dat zowel het verstrekken van inkomensindicaties van huurders door de Belastingdienst aan verhuurders
als het verwerken van inkomensindicaties door verhuurders in strijd met de privacywetgeving zou zijn. De Rechtbank Den Haag is daar niet in meegegaan. Ter illustratie
lopen wij aan de hand van die zaak (een aantal van) de
hiervoor besproken begrippen en verplichtingen uit de AVG
nog eens na. Wij beogen daarmee niet die zaak zelf uitputtend te bespreken.
Eerst iets over de achtergrond van de zaak. De verhuurder heeft inkomensindicaties nodig om gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheid om inkomensafhankelijke
huurverhogingen door te voeren. Die mogelijkheid is ingevoerd om het zogenaamde `scheefwonen' tegen te gaan en
houdt in dat de verhuurder van een zelfstandige woning61
met een huurprijs onder de liberalisatiegrens62 met ingang
van 16 maart 2013 in het kader van de jaarlijkse huurverhoging een extra huurverhoging door kan voeren als het
inkomen van de huurder boven een bepaald bedrag ligt. De
verhuurder die van deze mogelijkheid gebruik wil maken,

58

dient bij het voorstel tot huurverhoging een inkomensverklaring bij te sluiten die door de inspecteur van de Belastingdienst is afgegeven. "
De eerste vraag die de zaak oproept is of een inkomensindicatie kwalificeert als een persoonsgegeven. Dat is zonder
meer het geval. De inkomensindicatie geeft een indicatie van het huishoudinkomen van de bewoners van een
bepaald adres. De bewoner/bewoners van het adres kan/
kunnen door de Belastingdienst geïdentificeerd worden.
Hetzelfde geldt voor de eigenaar/verhuurder van de aan het
adres gelegen woning. Dat betekent dat de inkomensindicatie zowel voor de Belastingdienst als voor de verhuurder
een persoonsgegeven is.
De volgende vraag is wie voor het verwerken van een
inkomensindicatie verantwoordelijk is. Dat zijn de Belastingdienst en de verhuurder. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het opstellen en het verstrekken van de
inkomensindicatie. De verhuurder is verantwoordelijk voor
het gebruik ervan om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.
De grondslag voor het verstrekken van een inkomensindicatie door de Belastingdienst is de nakoming van een
wettelijke verplichting (sub c), te weten het huidige" artikel 7:252a lid 3 BW. De grondslag voor de verhuurders is
de uitvoering van de huurovereenkomst (sub b) en (eveneens) de nakoming van een wettelijke verplichting (sub c).
Op grond van artikel 7:252a lid 3 BW is de verhuurder
die gebruik wil maken van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren namelijk
verplicht om bij het voorstel tot huurverhoging een inkomensindicatie te voegen. Dat de verhuurder er ook voor
kan kiezen geen gebruik te maken van die mogelijkheid,
betekent niet dat van een wettelijke verplichting geen
sprake is."
De verhuurder kan het gebruik van een inkomensindicatie uitsluitend op de uitvoering van de huurovereenkomst
en/of de nakoming van een wettelijke verplichting baseren
als hij daadwerkelijk gebruik kan maken van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door
te voeren. Wij wijzen hierop, omdat er kennelijk verhuurders zijn die inkomensindicaties opvragen terwijl zij helemaal geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om
inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren,
bijvoorbeeld omdat geen sprake is van verhuur van een
zelfstandige, maar van een onzelfstandige woning of omdat
de huurprijs niet onder, maar boven de liberalisatiegrens
ligt. Verhuurders die in dergelijke situaties toch inkomensindicaties opvragen, handelen in strijd met de AVG, omdat
zij geen grondslag hebben voor het gebruik daarvan.66
De verhuurder die de inkomensindicatie wèl opvraagt voor
de situatie waarvoor die bedoeld is (te weten het doorvoeren van een inkomensafhankelijke huurverhoging) is er ook

59

Art. 37 AVG.
Art. 58 lid 2 en 83 AVG en art. 16, 17 en 18 UAVG.

60

Art. 82 AVG.

63

Art. 7:252a BW.

61

Art. 7:234 BW.

64

Stb. 2016, 124 en 125.

De liberalisatiegrens bepaalt of een huurwoning een sociale huurwoning

65 Vgl. ABRv5 3 februari 2016, ECLI:NL:RV5:2016:253, r.o. 3.4.

is of dat deze woning valt in de vrije sector (art. 7:247 BW). Op 1 januari

66 Vgl. https://www.rijksoverheid.nVonderwerpen/huurverhoging/vraag-

62

2018 bedroeg deze liberalisatiegrens €710,68.
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nog niet.

Die verhuurder dient bij het verzamelen en gebruiken van die inkomensindicatie te voldoen aan de verplichtingen die de AVG aan het gebruiken van persoonsgegevens
stelt. Die verplichtingen zijn voor de verhuurder voor een
deel geconcretiseerd in artikel 19b van de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte (hierna `UHW'). Daaruit volgt dat
het verder verwerken van de inkomensindicatie voor een
ander doel dan het (verzamel)doel uit den boze is. Daaruit
volgt voorts dat de inkomensindicatie niet langer bewaard
mag worden dan totdat op het voorstel tot huurverhoging
'onherroepelijk is beslist of de voorgestelde verhoging van
de huurprijs geacht wordt te zijn overeengekomen'. De
verhuurder dient dus in te regelen dat de inkomensindicatie op dat moment verwijderd/vernietigd wordt uit zijn
systeem. Tot slot volgt uit artikel 19b UHW dat de inkomensindicatie geheim gehouden dient te worden.
De verhuurder dient naast het bepaalde in artikel 19b UFFW
bij het gebruiken van de inkomensindicatie te voldoen aan
de andere verplichtingen die hij op grond van de AVG
heeft. Hierbij kan gedacht worden aan de verplichting om
de huurder te informeren, om te zorgen voor de beveiliging
van de inkomensindicatie en om eventuele inbreuken op die
beveiliging te melden bij de AP.

Afronding en stappenplan
Het moge duidelijk zijn dat de verhuurder van woonruimte
die op 25 mei 2018 aan de AVG wil voldoen, het nodige
werk te verzetten heeft als hij dat nog niet gedaan heeft.
Wij hebben van dat werk hiervoor een overzicht gegeven.
Uit dat overzicht volgt bij wijze van afronding van deze
bijdrage het volgende stappenplan voor de verhuurder:

Het moge duidelijk zijn dat de verhuurder van woonruimte die op 25
mei 2018 aan de AVG wil voldoen,
het nodige werk te verzetten heeft
als hij dat nog niet gedaan heeft.
inventariseer welke verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden en controleer die verwerkingen op
rechtmatigheid;
— leg een register van verwerkingen aan waarin (onder
andere) het voorgaande is vastgelegd en houdt het register bij;
stel zo nodig een FG aan;
voer waar nodig DPIA's uit en raadpleeg waar nodig
de AP;
— zorg voor een passende beveiliging, bij voorkeur in
combinatie met een beveiligingsbeleid;
voer een procedure voor (interne) melding van datalekken in en meld datalekken waar nodig bij de AP;
zorg dat betrokkenen uit eigen beweging en op verzoek
geïnformeerd worden;
maak afspraken met verwerkers en eventuele medeverantwoordelijken.
!Mtdeaele....11M.M11
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