
CONTRACTUELE BEDINGEN 

118. Standaardclausules 
in de huurovereenkomst 
ROZ-clausule over het gebruik van 
persoonsgegevens 
MR. DR. M.B.J.  THIJSSEN 

In iedere aflevering van  HIP wordt een clausule be icht die geregeld voorkomt in huurovereenkomsten. 
Het gaat daarbij zowel om woonruimte als bedrijft ruimte. De inhoud van de clausule wordt toegelicht en, 

voor zover voorhanden, de relevante jurisprudente. Ook komen praktische tips en valkuilen voor zowel 

huurder als verhuurder aan bod. In deze aflevering is de betrekkelijk nieuwe clausule over het gebruik van 

persoonsgegevens aan de beurt zoals die te vinden is in de Algemene Bepalingen (AB) bij het ROZ-model 

voor  woo  r • 1 
Bij de wijziging van het ROZ-model voor woonruimte in 
2017 is de clausule over het gebruik van persoonsgegevens 
in de AB aangepast. 

De clausule staat sindsdien in art. 26 AB. Ik bespreek hierna 
waarom de clausule is aangepast. Vervolgens bespreek ik 
waarvoor de clausule dient en waarvoor niet. Ik sta in 
dat kader ook stil bij de vraag in hoeverre de clausule bij 
verhuur van bedrijfsruimte kan worden toegepast. 

Waarom is de clausule aangepast? 

Wie persoonsgegevens van een ander gebruikt, moet (in 
ieder geval) voldoen aan de voorwaarden van de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en die 
van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (UAVG). Dat geldt ook voor de verhuurder van 
woonruimte die persoonsgegevens van de huurder vastlegt. 

Bij de wijziging van het ROZ-model 
voor woonruimte in 2017 is ook 
de clausule over het gebruik van 

persoonsgegevens aangepast 

De AVG en de UAVG gelden sinds 2018. Daarvoor gold 
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De clausule 
over het gebruik van persoonsgegevens in de AB bij het 
ROZ-model voor woonruimte uit 2003 was geënt op de 
Wbp. Daarin stond immers: 
`Wet bescherming persoonsgegevens 

23 Huurder verstrekt bij het aangaan van deze huurover-
eenkomst door ondertekening daarvan, toestemming aan 
verhuurder en aan de (eventuele) beheerder om persoons-
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gegevens van huurder in een bestand op te nemen / te 
verwerken.'. 

Bij de wijziging van het ROZ-model voor woonruimte in 
2017 is op de komst van de AVG geanticipeerd. Daarom 
staat in de AB bij dat model: 

`Persoonsgegevens 

26.1 Persoonsgegevens van huurder [...] worden door 
verhuurder [...] verwerkt voor de navolgende doeleinden: 
het uitvoeren van de huurovereenkomst, het (plannen van) 
onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het 
doen van betalingen en het innen van vorderingen waaron-
der het in handen stellen van derden daarvan, het behan-
delen van geschillen, vragen of onderzoeken, waaronder 
juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, 
aanvragen en verstrekken van huurtoeslag, activiteiten van 
interne beheer alsmede de uitvoering of toepassing van een 
wet. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens 
door verhuurder en/of beheerder indien nodig verstrekt aan 
derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, 
onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van 
een klacht onderhoud plegen [...], kandidaathuurders voor 
bezichtigingen en overnames [...], incassobureaus, deur-
waarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader 
van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst 
en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners 
zoals  IT-leveranciers, accountants en  auditors  en advoca-
ten. 

26.2 Betrokkenen hebben het recht de verhuurder en/of 
beheerder te verzoeken inzage te verlenen in hun betref-
fende persoonsgegevens en/of hen te verzoeken deze te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

[. • 
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Wat is er aangepast? 

Wat direct opvalt, is dat de clausule in de AB bij het ROZ-
model voor woonruimte uit 2017 veel uitgebreider is dan 
die bij het model uit 2003. Dat roept de vraag op waarom 
dat zo is. Waarom is in de clausule bij het model uit 2017 
niet meer opgenomen dat de huurder toestemming verleent 
voor het gebruik van zijn persoonsgegevens door de 
verhuurder? 

Het antwoord is simpel. De verhuurder voldoet niet aan 
de voorwaarden van de AVG enkel en alleen doordat de 
huurder toestemming verleent om zijn persoonsgegevens te 
gebruiken. 

De verhuurder voldoet niet aan 

de voorwaarden van de AVG enkel 

en alleen doordat de huurder toe-

 

stemming voor het gebruik van 

zijn persoonsgegevens geeft. 

Die voorwaarden zijn kort gezegd de volgende: 
1. De verhuurder moet nagaan of hij zogenaamde bijzon-

dere persoonsgegevens' zoals gezondheidsgegevens ge-
bruikt of strafrechtelijke persoonsgegevens of bsn. Als 
dat zo is, moet hij nagaan of er voor het gebruik daar-
van een wettelijke uitzondering is.2  Als die er niet is, dan 
is het gebruik daarvan verboden. 

2. De verhuurder moet voor het gebruik van persoonsge-
gevens een doel hebben en dat doel moet hij kunnen 
baseren op één van de grondslagen die de AVG noemt.' 
Alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwe-
zenlijking van dat doel mogen (in beginsel) gebruikt 
worden. 

3. De verhuurder moet de huurder informeren over het 
gebruik van zijn persoonsgegevens. Aan de ene kant 
moet hij dat proactief doen.4  Dat wil zeggen voordat 
hij de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Aan de 
andere kant moet hij dat doen als de huurder hem daar 
om vraagt. De huurder heeft op grond van de AVG een 
aantal rechten die hij daarvoor in kan zetten.s Denk aan 
het recht op inzage en correctie. 

4. Daarnaast moet de verhuurder aan andere voorwaar-
den voldoen. Zonder volledig te zijn, noem ik de voor-
waarde om persoonsgegevens te beveiligen6, datalekken 
te melden', een register van verwerkingen aan te leggen 
en bij te houden en afspraken te maken met derden die 

1 Vg I. art. 9 AVG voor een opsomming van de soorten bijzondere persoons-

gegevens. 

2 Art. 9 en 10 AVG en art. 22 e.v. en 46 UAVG. 

3 Art. 5 en 6 AVG. 

4 Art. 13 en 14 AVG, vgl. ook art. 12 AVG. 

5 Art. 15 e.v. AVG. 

6 Art. 32 AVG. 

7 Art. 33 AVG. 

8 Art. 30 AVG. 

persoonsgegevens in zijn opdracht of samen met hem 
verwerken.9 

Uit deze opsomming volgt dat de verhuurder niet aan de 
voorwaarden van de AVG voldoet als de huurder hem 
toestemming verleent om zijn persoonsgegevens te gebrui-
ken. Toestemming kan overigens wel weer nodig zijn om 
bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke persoons-
gegevens te kunnen gebruiken (zie onder 110 ). Daarnaast is 
toestemming één van de grondslagen waarop het doel voor 
het gebruik van persoonsgegevens gebaseerd kan worden 
(zie onder 21'). 

Betekent dat dan dat het toch zinvol is om toestemming aan 
de huurder te vragen voor het gebruik van zijn persoonsge-
gevens? Het antwoord is nee. Wil toestemming geldig zijn, 
dan moet die namelijk `vrijelijk' zijn gegeven.12  De vraag 
is of toestemming van de huurder vrijelijk is, gezien zijn 
verhouding tot de verhuurder. Zo wordt bijvoorbeeld alge-
meen aangenomen dat de werknemer in beginsel niet in 
staat is vrijelijk toestemming te geven aan zijn werkgever 
en de burger niet om vrijelijk toestemming te geven aan de 
overheid." 

Bij het voorgaande komt dat de huurder zijn toestemming 
op elk moment moet kunnen intrekken, wil zijn toestem-
ming geldig zijn.14  Het gebruik van persoonsgegevens moet 
dan gestaakt worden. Dat is meestal niet mogelijk bij het 
gebruik van persoonsgegevens van de huurder door de 
verhuurder. Denk aan het gebruik van de personalia, de 
contactgegevens en de betalingsgegevens van de huurder 
om de huurovereenkomst op te stellen en uit te voeren. Het 
gebruik daarvan kan niet gestaakt worden en kan/moet 
daarom niet van toestemming van de huurder afhankelijk 
gesteld worden. 

Kortom, het is niet aan te raden om toestemming aan de 
huurder te vragen voor het gebruik van zijn persoonsge-
gevens. Het is bovendien ook niet nodig. Het doel waar-
voor persoonsgegevens van de huurder gebruikt worden, 
is doorgaans te baseren op één van de andere grondslagen 
die de AVG noemt. Denk aan de uitvoering van de (huur) 
overeenkomst15, de nakoming van een wettelijke verplich-
ting76  of eventueel de behartiging van het gerechtvaardigde 
belang van de verhuurder''. Ook voor het gebruik van 
bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoons-
gegevens van de huurder is doorgaans geen toestemming 
nodig. Denk aan het gebruik van strafrechtelijke persoons-

 

9 Art. 28 en 26 AVG. 

10 Art. 22 lid 2 onder a en art. 32 onder a UAVG. 

11 Art. 6 lid 1 onder a AVG. 

12 Art. 7 AVG. 

13 Vgl. overweging 43 voorafgaand aan de AVG en voorts: H.H. de Vries, 

artikel 7, aantekening 4, T&C privacy. 

14 Art. 7 lid 3 AVG. 

15 Art. 6 lid onder b AVG. 

16 Art. 6 lid 1 onder c AVG. 

17 Art. 6 lid 1 onder f AVG. 
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HIPWETGEVING 

Wetgevingsoverzicht 

Bijgewerkt tot 22 november 2021 

a Wijziging t.o.v. het schema in de vorige aflevering van 

Tijdschrift Huurrecht in Praktijk 

Tweede Kamer Eerste Kamer 
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33018 Verbetering huurbescherming huurders bedrijfsruimte 

     

35434 Tijdelijke wet COVID-19 JenV 

    

Stb. 2020, 124 

Vervallen per 1 

augustus 2021 

m.u.v. art. 15 en 

22 (deze verval-

len 1 sept. 2023), 

Stb.2021, 237 

35498 Wet vereenvoudiging en modernisering civiel bewijsrecht 

      

Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereen- 
35488 

komsten 

    

Stb. 2021, 194 
1 mei 2021 en 1 

mei 2024 

wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Wo-

 

35518 
ningwet 

    

Stb.2021, 167 

1 januari 2022 

muv art.  II, on-

derdeel A, onder 

1 (i.w.tr. 1 mei 

2024) 

35408 Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen 

      

35782 
(initiatief) Wet eerlijke huur (optrekken grens wws van 142 naar 250 

pnt) 

      

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problema-

 

33797 
tiek 

    

Stb. 2014, 152 

 

Wijziging Huisvestingswet 2014, Woningwet en Boek 7 BW n.a.v. evalu-

 

35517 
atie Woningwet en verruiming tijdelijke huurovereenkomsten. 

    

Stb. 2021, 425 

 

In wijzigingswet Stb. 2021, 425 laten vervallen verruiming mogelijkhe-

 

35951 
den voor tijdelijke huurovereenkomsten 

      

35353 Wet toeristische verhuur van woonruimte 

    

Stb.2020, 460 

1 juli 2021 voor 

onderdeel F-(art. 

23a.3 en 23d 

Huisvestingswet 

2014) 
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