Datum
9 april 2021
Kenmerk
2021-0000190078

In het verzoek van 31 maart 2021, 2021-0000182022 heeft de inspecteur van de
Belastingdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van
gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de pilot digitale
inkomenstoets.
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit
verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1.

Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de inspecteur: de krachtens artikel 2, derde lid, onder b van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen als zodanig aangewezen functionaris van de
Belastingdienst;
b. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
c. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
d. de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel
1.2 van de Wet BRP;
e. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in
artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
f. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het
Besluit BRP;
g. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet
BRP;
h. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de
Wet BRP;
i. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking
van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
j. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens,
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het
aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste
tien bedraagt;
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k.

de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens:
de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties;
l. inkomensgegevens: de gegevens als bedoeld in artikel 21, onder e van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen;
m. basisregistratie inkomen: de basisregistratie inkomen als bedoeld in artikel 21a
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
n. de verplichting tot inkomensonderbouwing: het vereiste van artikel 56, eerste
lid, aanhef en onder b van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015 en artikel 22, eerste lid, aanhef en onder b van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 om aan een toegelaten instelling gegevens
te verstrekken waaruit het huishoudinkomen blijkt, of op grond waarvan dat
inkomen zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk kan worden geschat;
o. toegelaten instelling: een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de
Woningwet;
p. huishoudinkomen: het huishoudinkomen als bedoeld in artikel 1, eerste lid van
de Woningwet;
q. de digitale voorziening MijnOverheid: de voorziening MijnOverheid als bedoeld
in artikel 1 van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale
infrastructuur;
r. woonruimteverdeler: een organisatie die namens bepaalde toegelaten
instellingen onder meer de aan deze toegelaten instellingen toebehorende
huurwoningen centraal aanbiedt en het huishoudinkomen van woningzoekenden
toetst.

Paragraaf 2.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan
de inspecteur

Artikel 2
1. Aan de inspecteur wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld
op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat
is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
2. De inspecteur verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in de bijlage
bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over
een ingeschrevene die in de hoedanigheid van woningzoekende deelneemt aan
de pilot digitale inkomenstoets en aan de inspecteur heeft verzocht om de
verstrekking van op hem betrekking hebbende inkomensgegevens uit de
basisregistratie inkomen om te kunnen voldoen aan de verplichting tot
inkomensonderbouwing.
3. Onverminderd het tweede lid, verzoekt de inspecteur slechts om een gegeven
dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit over de in het tweede lid bedoelde
ingeschrevene, indien de inkomensgegevens door deze ingeschrevene dienen te
worden verstrekt aan een van de navolgende toegelaten instellingen:
- Staedion; of
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- Woonstad Rotterdam; of
- GroenWest;
En de ingeschrevene zijn verzoek heeft gedaan met gebruikmaking van de
digitale voorziening MijnOverheid.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing indien de inkomensgegevens
door de ingeschrevene dienen te worden verstrekt aan een van de navolgende
woonruimteverdelers:
- Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden; of
- Maaskoepel; of
- Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht.
5. Aan de inspecteur worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de
gegevens waarvan de inspecteur bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is
opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Paragraaf 3.

Overige verstrekkingen aan de inspecteur

Artikel 3
1. Indien een verstrekking aan de inspecteur op grond van dit besluit een gegeven
betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit
gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.
2. Indien aan de inspecteur gegevens worden verstrekt van een persoonslijst
waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de
gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor
zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de
verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4.

Slotbepalingen

Artikel 4
1. De inspecteur verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking
heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de inspecteur;
b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de
taak van de inspecteur;
c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de taak van de inspecteur.
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Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 15 april 2021 en is geldig tot en met 30 juni 2022.
Het besluit en de bijlage bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 9 april 2021

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

F.G.A.M. Jacob
Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451,
2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede
de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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BIJLAGE
Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.20
01.02.10
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.61.10

Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Aanduiding naamgebruik

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30
05.02.40
05.06.10
05.07.10

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10

Datum overlijden

08

VERBLIJFPLAATS

08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60

Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
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Toelichting
1.

Algemeen

Inleiding
De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de
basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens
opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.
De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven
bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.
Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die
buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van
niet-ingezetenen worden bijgehouden door de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de
basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen
(RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden
dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke
gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk
actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.
De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over
ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen
andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal
bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie
personen verstrekt.
Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking
Allereerst
komen
overheidsorganen
in
aanmerking
voor
systematische
gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook
organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk
belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze
organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts
voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan
onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden
gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden
als onderzoeksinstellingen bedoeld.
Het autorisatiebesluit
Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie
personen dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een
autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over
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welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt
wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de
beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit
basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre
de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de
taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te
krijgen, gewaarborgd.
Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van
de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over
welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden
verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden
verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.
Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de
geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de
basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2.

Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op
verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op
de volgende manieren plaats:
De verstrekking op verzoek
Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt
krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke
categorieën personen mogen worden opgevraagd.
Overige verstrekkingen
Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een
bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt
een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.
Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling
van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.
Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel
strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en
worden daarom in principe niet verstrekt.
Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort,
hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd,
worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst
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meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een nietingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de
persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen
gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of
de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn
opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit
een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3.

De inspecteur van de Belastingdienst

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de inspecteur
van de Belastingdienst (in deze toelichting genoemd: de inspecteur).
De inspecteur is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1.1, onder t, van de
Wet BRP.

3.1.

Taak van de inspecteur

De basisregistratie inkomen vindt haar grondslag in artikel 21a, eerste lid van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en bevat inkomensgegevens als
bedoeld in artikel 21, onder e van de AWR, met de bijbehorende temporele en
meta-kenmerken, en het Burgerservicenummer van de personen van wie
inkomensgegevens zijn opgenomen in de basisregistratie inkomen (krachtens
artikel 21a, tweede lid van de AWR). Aan de basisregistratie inkomen wordt, op
grond van artikel 21b, tweede lid van de AWR, uitvoering gegeven door de
inspecteur van de Belastingdienst. Elke burger kan zijn of haar inkomensgegevens,
opgenomen in de basisregistratie inkomen, opvragen bij de inspecteur van de
Belastingdienst.
De Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (verder te
noemen: “BTIV”) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
(verder te noemen: “RTIV”) regelen onder meer de voorwaarden waar
woningcorporaties, zijnde “toegelaten instellingen” als bedoeld in artikel 19 van de
Woningwet, zich aan moeten houden bij het verhuren van aan hen toebehorende
huurwoningen.
Tot deze voorwaarden behoren voorwaarden die betrekking hebben op het inkomen
van de woningzoekende van een huurwoning van een woningcorporatie. Een
woningcorporatie is op grond van artikel 48, eerste lid van de Woningwet namelijk
verplicht om ten minste een bepaald percentage van haar woningen te verhuren
aan personen, wier inkomen onder de inkomensgrens, opgenomen in artikel 16,
eerste lid van het BTIV, ligt. Daarnaast speelt het inkomen van de woningzoekende
een rol bij het bepalen van de aanvangshuur die de woningzoekende zal moeten
betalen voor de huurwoning van de woningcorporatie (artikel 46, tweede lid van de
Woningwet).
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Gelet hierop is het van belang dat de woningcorporatie, alvorens zij een woning
verhuurt aan een woningzoekende, beschikt over gegevens waarmee zij het
inkomen van de woningzoekende kan vaststellen. Zowel in artikel 56, eerste lid,
aanhef en onder b van het BTIV als in artikel 22, eerste lid, aanhef en onder b van
de RTIV is daarom opgenomen dat een woningcorporatie slechts een
huurovereenkomst kan aangaan met een woningzoekende, als deze gegevens heeft
verstrekt waaruit zijn of haar huishoudinkomen blijkt, of op grond waarvan dat
inkomen zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk kan worden geschat. Een
woningzoekende
moet
dus
bepaalde
gegevens
aanleveren
aan
een
woningcorporatie om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning van
deze woningcorporatie.
Zowel het BTIV als de RTIV stellen echter eisen aan de door een woningzoekende
te overleggen gegevens. Welke gegevens precies moeten worden overgelegd,
hangt af van de situatie van de woningzoekende. De hoofdregel voor een
woningzoekende die geen algemene bijstand ontvangt op grond van de
Participatiewet of vreemdeling is als bedoeld in het derde lid van artikel 56 BTIV en
artikel 22 RTIV, is dat hij of zij een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting dan
wel inkomensgegevens, afkomstig uit de basisregistratie inkomen van de
Belastingdienst, overlegt (artikel 56, vijfde lid BTIV en artikel 22, vijfde lid RTIV).
De woningzoekende op wie deze hoofdregel van toepassing is, zal in de rest van
deze toelichting worden aangeduid als een “IB-woningzoekende”.
Omdat IB-woningzoekenden in de praktijk het vaakst gebruikmaken van een door
de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring om hun
huishoudinkomen aan te tonen, is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
(BZK),
Aedes
(de
landelijke
branchevereniging
van
woningcorporaties), de Belastingdienst en drie woningcorporaties (Staedion,
Woonstad Rotterdam, GroenWest) een pilot opgestart om na te gaan of de
inkomensgegevens, afkomstig uit de basisregistratie inkomen, rechtstreeks door
de IB-woningzoekende kunnen worden aangeleverd via MijnOverheid. Dit als
alternatief voor de huidige inkomensverklaring die door de IB-woningzoekende kan
worden gedownload via Mijnbelastingdienst of die per post bij de Belastingdienst
kan worden aangevraagd en die de IB-woningzoekende vervolgens per post of mail
kan overleggen aan de woningcorporatie.
De drie woningcorporaties die deelnemen aan de pilot, te weten Staedion,
Woonstad Rotterdam en Groenwest, zijn actief in respectievelijk de regio Den Haag,
de regio Rotterdam en de regio Utrecht. Elk van deze woningcorporaties maakt bij
het toewijzen van de woonruimte die zij beheert, gebruik van een
woonruimteverdeler. Een woonruimteverdeler beheert het digitale platform waar
woningzoekenden op woningen van woningcorporaties in een bepaalde regio
kunnen reageren. De woonruimteverdeler voert daarnaast onder meer de eerder
beschreven inkomenstoets uit en verzamelt de daarvoor benodigde informatie bij
de woningzoekende. De woonruimteverdeler treedt in al deze situaties op namens
een woningcorporatie.
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Binnen de pilot spelen, naast de IB-woningzoekende, de deelnemende
woningcorporaties en de door hen gebruikte woonruimteverdelers, ook Logius, de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Belastingdienst een rol. Logius
treedt in dit verband op als de beheerder van de digitale voorziening MijnOverheid,
die door de IB-woningzoekende wordt gebruikt om informatie op te vragen en te
verstrekken aan de woonruimteverdeler, RvIG als leverancier van gegevens uit de
basisregistratie personen (BRP), benodigd voor de pilot, en de Belastingdienst
(formeel: de inspecteur van de Belastingdienst) als leverancier van de
inkomensgegevens van een IB-woningzoekende uit de basisregistratie inkomen.
Logius en RvIG handelen hierbij beide namens de minister van BZK.
De opzet van de pilot is als volgt:
1. De IB-woningzoekende krijgt vanuit een woonruimteverdeler het verzoek
om gegevens te delen, bij het reageren op een woning (Staedion of
Woonstad) of bij het accepteren van een woning (Groenwest).
2. De IB-woningzoekende wordt binnen het proces van de woonruimteverdeler
naar MijnOverheid geleid waar hij inlogt (middels zijn DigiD).
3. De IB-woningzoekende initieert via MijnOverheid een verzoek aan RvIG en
(de inspecteur van) de Belastingdienst om op basis van zijn BSN (verkregen
uit het inloggen met DigiD) identificerende persoonsgegevens (uit de BRP)
respectievelijk inkomensgegevens (uit de basisregistratie inkomen) te
verstrekken.
4. Op basis van het BSN verstrekt RvIG de bijbehorende identificerende
persoonsgegevens aan MijnOverheid (Logius is gemachtigd om deze
gegevens te ontvangen).
5. De inspecteur verwerkt het BSN en verstuurt de bijbehorende
inkomensgegevens naar MijnOverheid.
6. De gegevens worden in MijnOverheid getoond aan de IB-woningzoekende.
De IB-woningzoekende wordt gevraagd om de set aan inkomens- en
identificerende gegevens te controleren.
7. Nadat de IB-woningzoekende heeft aangegeven dat de getoonde gegevens
correct zijn wordt aan de IB-woningzoekende in MijnOverheid gevraagd de
gegevens te delen met de woonruimteverdeler.
8. De identificerende persoonsgegevens en de inkomensgegevens worden door
MijnOverheid verzonden aan de woonruimteverdeler in één bericht voorzien
van waarmerk. Met het waarmerk wordt aangetoond dat de gegevens
afkomstig zijn van MijnOverheid en wordt de integriteit van het bericht
geborgd. Het BSN wordt niet meegestuurd.
9. De woonruimteverdeler matcht de identificerende persoonsgegevens met de
persoonsgegevens in de eigen administratie zodat vastgesteld wordt dat het
de inkomensgegevens betreft van de IB-woningzoekende.
10. De woonruimteverdeler voert de inkomenstoets uit voor de betreffende
woning voor de IB-woningzoekende. Als de uitkomst negatief is kan de IBwoningzoekende op andere criteria in aanmerking komen voor de woning.
Als de uitkomst positief is komt de IB-woningzoekende in aanmerking voor
de woning.
11. Als de betrokkene is geselecteerd voor de woning en de woning accepteert,
dan sluit de corporatie een huurovereenkomst met de IB-woningzoekende.
Alvorens de huurovereenkomst af te sluiten voert de corporatie de toets
opnieuw uit (Staedion en Woonstad Rotterdam).
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12. Om aan te kunnen tonen dat er passend is toegewezen archiveert de
woningcorporatie het bericht met waarmerk en de uitkomst van de toets in
het dossier van toewijzing.
Om de pilot conform de opzet uit te kunnen voeren, zijn gegevens uit de BRP nodig.
Deze gegevens zijn nodig om de van de Belastingdienst afkomstige
inkomensgegevens te kunnen koppelen aan een IB-woningzoekende. De
basisregistratie inkomen bevat naast het BSN geen andere persoonsgegevens over
de persoon aan wie de inkomensgegevens in deze basisadministratie toebehoren.
Omdat woningcorporaties en woonruimteverdelers het BSN niet mogen verwerken
en dit gegeven daarom niet samen met de inkomensgegevens aan hen kan worden
verstrekt, dienen deze inkomensgegevens te worden aangevuld met
(identificerende) persoonsgegevens uit de BRP.
De verstrekking van gegevens uit de BRP vindt enkel plaats op het moment dat een
IB-woningzoekende via MijnOverheid zijn of haar inkomensgegevens opvraagt bij
de Belastingdienst, met het doel om deze gegevens te verstrekken aan de
woonruimteverdeler die optreedt namens een van de aan de pilot deelnemende
woningcorporaties. De verdere verstrekking van de ontvangen inkomensgegevens
en
bijbehorende
identificerende
persoonsgegevens
aan
de
betreffende
woonruimteverdeler, vindt plaats via MijnOverheid op initiatief van de IBwoningzoekende ten behoeve van de inkomenstoets waartoe de woningcorporatie
verplicht is.
De gegevens die ten behoeve van de pilot zullen worden verstrekt uit de BRP zijn,
zoals hiervoor vermeld, “identificerende persoonsgegevens”. Dit zijn de gegevens
opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Deze gegevens worden verstrekt aan de
inspecteur van de Belastingdienst, volgend uit diens bevoegdheid tot het afgeven
van inkomensverklaringen indien een burger, aan wie de in deze verklaring
opgenomen gegevens toebehoren, hierom verzoekt.

3.2.

Wijzen van verstrekken aan de inspecteur

De inspecteur krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de
hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie
personen. De systematische verstrekking aan de inspecteur vindt plaats door
middel van gegevensverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van de inspecteur
behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.
De verstrekking van gegevens op verzoek aan de inspecteur
De inspecteur mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen.
Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De
inspecteur mag gegevens opvragen over de doelgroep omschreven in artikel 2,
tweede lid van dit besluit in de in het derde respectievelijk vierde lid van dat artikel
beschreven gevallen.
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3.3.

Toelichting te verstrekken gegevens

Omdat in het kader van de pilot alleen inkomensgegevens en gegevens uit de BRP
kunnen worden opgevraagd via MijnOverheid, over een IB-woningzoekende die nog
in leven is, wordt het gegeven “06.08.10 Datum overlijden” verstrekt om dit vast te
kunnen stellen.
Als vast is komen te staan dat de IB-woningzoekende nog in leven is, dan worden
de overige gegevens, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, verstrekt voor het
volgende:
Woningcorporaties en woonruimteverdelers zijn niet bevoegd om het BSN te
verwerken. Nu het enige identificerende gegeven in de basisregistratie inkomen het
BSN is, betekent dit dat de inspecteur van de Belastingdienst enkel
inkomensgegevens zou kunnen verstrekken aan deze partijen, zonder enige
identificerende gegevens waarmee de inkomensgegevens kunnen worden
gekoppeld aan een concrete woningzoekende.
Om deze reden worden de uit de basisregistratie inkomen afkomstige
inkomensgegevens aangevuld met de in de bijlage bij dit besluit opgenomen
gegevens in de categorieën 1, 5 en 8, met uitzondering van het BSN. De
woonruimteverdelers en woningcorporaties kunnen met deze gegevens verifiëren
dat de ontvangen inkomensgegevens toebehoren aan de in hun eigen administratie
opgenomen woningzoekende.
De BRP zal worden bevraagd met gebruikmaking van het BSN van de IBwoningzoekende. Omdat het niet mogelijk is om de BRP te bevragen met behulp
van een gegeven, zonder voor dit gegeven geautoriseerd te zijn, is het BSN
opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Het BSN wordt echter alleen gebruikt om de
BRP te bevragen en zal niet worden verstrekt aan de aan de pilot deelnemende
woonruimteverdelers en woningcorporaties.
Om een juiste identificatie te verzekeren, worden niet alleen gegevens uit Categorie
01 Persoon verstrekt, maar ook enkele adresgegevens uit Categorie 08
Verblijfplaats. De te verstrekken gegevens uit deze categorie zijn gegevens die
tevens in de eigen bestanden van de woonruimteverdeler en de woningcorporatie
voorkomen en verschaffen een extra zekerheid bij het identificeren van de
woningzoekende.
Om
diezelfde
reden
worden
er
ook
gegevens
uit
Categorie
05
Huwelijk/geregistreerd partnerschap verstrekt. Het kan namelijk zo zijn dat iemand
zich in zijn of haar contacten met een woonruimteverdeler of woningcorporatie
heeft geïdentificeerd met zijn of haar eigen geslachtsnaam, die van zijn of haar
partner of een combinatie van beide. Met behulp van de gegevens in Categorie 05
Huwelijk/geregistreerd partnerschap en het gegeven “Aanduiding naamgebruik” in
Categorie 01 Persoon, kan worden bepaald welke geslachtsnaam of geslachtsnamen
een woningzoekende in de praktijk hanteert.
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3.4.

Bijzonderheden aangaande de inspecteur

Omdat de pilot digitale inkomenstoets, waarvoor de inspecteur wordt
geautoriseerd, slechts een beperkte looptijd heeft, namelijk van 15 april 2021 tot
en met 30 juni 2022, zal het autorisatiebesluit alleen geldig zijn in de genoemde
periode. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2022 de inspecteur geen gegevens meer mag
opvragen uit de BRP op basis van dit besluit.

4.

Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de inspecteur tijdig inlichtingen te
verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop
die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke
verantwoordelijkheid van de inspecteur om deze informatie onverwijld kenbaar te
maken aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of
niet
tijdig
doorgeven
van
dergelijke
wijzigingen
komen
voor
de
verantwoordelijkheid van de inspecteur.

5.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens
geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,
publicaties.rvig.nl.
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