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In uw brief vraagt u de Registratiekamer om advies terzake het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Huursubsidiewet voor het huursubsidietijdvak 2000-2001. Met deze 
brief voldoet de Registratiekamer aan uw verzoek. Zij gaat met name in op de 
gegevensuitwisseling in verband met het behandelen van vervolgaanvragen voor de 
huursubsidie.  
 
Algemeen 
De Registratiekamer heeft over dit onderwerp geadviseerd bij brief van 31 augustus 
1999. In dit verband is ook relevant de in december vorig jaar verschenen 
achtergrondstudie van de Registratiekamer "Informatieverstrekking door de fiscus - 
ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in het licht van privacybescherming". 
Deze gaat met name in op de juridische grondslag van de verstrekkingen van 
persoonsgegevens door de fiscus en is u met het oog op de voorbereiding van dit 
wetsvoorstel ter hand gesteld.  
 
De Registratiekamer heeft waardering voor de wijze waarop aan het gegevensverkeer in 
verband met de vervolgsubsidies in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting  
uitdrukkelijk aandacht wordt besteed. Voor enkele kwesties vraagt zij nu nog uw 
aandacht. Met name: 

- de set gegevens voor het huursubsidiebericht; 
- de verstrekking door de Belastingdienst; 
- de klantcontactpunten. 

 
Huursubsidiebericht 
Het huursubsidiebericht is het centrale punt in de nieuwe wijze van toekenning van 
vervolgsubsidies. De gegevenshuishouding ten behoeve van het huursubsidiebericht is 
naar het oordeel van de Registratiekamer nog niet voldoende specifiek aangeduid. 



 
 
 
 
 

 
 Datum  
 Ons kenmerk   
 Blad 2 
 

 

Artikel 30a beschrijft de werkwijze van de opstelling van dit bericht. Het begrip 
huursubsidie wordt gedefinieerd in artikel 1f. Dit laatste introduceert echter het open 
begrip “bewoningssituatie ”. Waar het gaat om grote aantallen verstrekkingen die niet 
alleen de huurder maar ook medebewoners en onderhuurders kunnen betreffen is nadere 
specificatie geboden. Dit kan door een zelfstandige definitie van het begrip 
“bewoningssituatie”, maar het verdient vanuit wetstechnisch oogpunt aanbeveling om 
aan te sluiten bij reeds in de wet gedefinieerde begrippen, zoals huurder, medebewoner, 
onderhuurder en huishouden. Het is van essentieel belang vanuit het oogpunt van 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat vaststaat welke set persoonsgegevens 
over welke personen het huursubsidiebericht maximaal kan omvatten. Dit is ook van 
belang in verband met het bepaalde in artikel 30b, dat daarin aangewezen organen 
verplicht aan de minister van VROM de informatie te verschaffen die noodzakelijk is 
voor de opstelling van het huursubsidiebericht.  
 
Verstrekking door de Belastingdienst 
Gegevensverstrekking door de Belastingdienst zoals voorgesteld in het wetsontwerp 
betreft een nieuwe ontwikkeling in het gebruik van fiscale gegevens. Deze gegevens 
worden in een vroeger stadium in het beoordelingsproces van het andere bestuursorgaan 
betrokken. Dit betekent een meer pro-actief gebruik van fiscale gegevens. U wijst daar 
terecht op in de memorie van toelichting. De Registratiekamer gaat er van uit dat deze 
werkwijze zijn neerslag zal vinden in de aanpassing van het Voorschrift 
Informatieverstrekking 1993. 
 
De Registratiekamer vroeg in haar eerder advies aandacht voor de kwestie of de 
inkomenscontrole voldoende effectief is om de uitwisseling van gegevens, en de 
daarmee gepaard gaande bekendmaking van fiscale gegevens aan particulieren, te 
rechtvaardigen. Het is echter niet uitgesloten dat de bruikbaarheid van de 
inkomensgegevens gering is, omdat zij te gedateerd zijn. De Registratiekamer adviseert 
u bij de evaluatie van de eerste fase van de invoering van het nieuwe stelsel hieraan 
uitdrukkelijk aandacht te besteden. 
 
Klantcontactpunten 
Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat verhuurders en gemeenten als regel bij 
vervolgsubsidies die tot stand komen op basis van het huursubsidiebericht niet meer 
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worden geconfronteerd met inkomensgegevens van de huurders. Vanuit een oogpunt 
van bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dit winst. De situatie blijft bestaan 
dat de gegevens die benodigd zijn voor een aanvraag van huursubsidie (ook) door een 
tussenpersoon of -instantie, in dit geval de verhuurder of de gemeente, kunnen worden 
verwerkt. De rol van de beoogde klantcontactpunten die ook als tussenpersoon kunnen 
worden beschouwd, is echter nog niet duidelijk. Bij de introductie hiervan verdient het 
aanbeveling aan het gegevensbeheer door deze klantcontactpunten uitdrukkelijk 
aandacht te besteden. 
 
Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. U. van de Pol 
plv. voorzitter 
 
 


