
De Belastingdienst is de afgelopen jaren  
meerdere malen door diverse instanties op de 
vingers getikt in verband met privacyschending 
van huurders. Het ging dan over het doorgeven 
van inkomensgegevens, om inkomensafhan-
kelijke huurverhogingen of ‘gluurverhogingen’ 
mogelijk te maken.

Rechtbank

afhankelijke huurverhoging voor deze huurders niet 
geldt. De ombudsman zag de wet die de inkomens
afhankelijke huurverhoging mogelijk maakte als een 
inbreuk op de privacy van huurders en op de geheim
houdingsplicht van de Belastingdienst. De Belasting
dienst moet dan ook alles op alles zetten om ‘oneigenlijk 
gebruik’ van inkomensgegevens tegen te gaan. 

College bescherming persoonsgegevens

In 2014 liet het College bescherming persoonsgegevens 
(Cbp) weten dat er in 2013 in ten minste 12 procent van  
de gevallen onterecht gegevens waren verstrekt.  
Hiermee heeft de Belastingdienst de Wet bescherming 
persoonsgegevens overtreden. De Belastingdienst heeft 
vervolgens de procedures hierop aangepast.

Raad van State

In februari 2016 stelde de Raad van State vast dat  
de Belastingdienst helemaal geen inkomensgegevens  
van huurders van sociale huurwoningen had mogen  
verstrekken aan hun verhuurders. Dit mag alleen  
als er een wettelijke verplichting bestaat voor de  
Belastingdienst tot verstrekking van deze gegevens  
(en die bestond niet). Nu hij dit toch heeft gedaan,  
schond de Belastingdienst hiermee zijn geheimhoudings
plicht. En dus is in de periode 2013 – 2015 de privacy- 
wetgeving overtreden.

Rechtszaak Woonbond

De Woonbond is een collectieve claim begonnen tegen 
de ‘gluurverhoging’. Omdat het verstrekken van de  
inkomensgegevens in de periode 2013-2015 onrechtmatig 
was, en de opgelegde huurverhoging dus ook. In de pro
cedure voert de Woonbond verder aan dat de inkomens
gegevens in 2016 ook onterecht zijn verstrekt, en dat de 
Belastingdienst nog steeds geen inkomensgegevens  
mag doorgeven aan verhuurders. De dienst mag name
lijk alleen inkomensgegevens verstrekken aan ‘bestuurs
organen’. Verhuurders vallen daar niet onder.

Belastingdienst schendt  
privacy huurders al jaren

Rechtbank Den Haag

In april 2012 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de 
inkomensgegevens ten onrechte waren verstrekt en dat 
de gegevens moesten worden vernietigd. De inkomens
afhankelijke huurverhoging, die dat jaar voor het eerst 
zou gaan gelden, ging dat jaar niet door. De Belasting
dienst had inkomensindicaties verstrekt vóórdat  
de wet die dit mogelijk maakte van kracht was.

Nationale ombudsman

In oktober 2013 oordeelde de Nationale ombudsman dat 
de privacybescherming onvoldoende was gewaarborgd. 
Zo werden er ook inkomensgegevens verstrekt van  
huurders in een vrijesectorwoning, terwijl de inkomens


