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Noot

1. De bovenstaande uitspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak heeft betrekking op de 
aanvraag van een verklaring van vakbekwaamheid 
als apotheker van een vrouw die in Pakistan een 
apothekersopleiding had gevolgd. Conform het af-
wijzende advies van de Commissie Buitenlands 
Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), had de 
Minister van VWS de aanvraag afgewezen. De 
vrouw, appellante in deze zaak, stelt zich op het 
standpunt dat de CBGV niet kenbaar heeft gemaakt 
op welke wijze of aan de hand van welke informa-
tie is geconcludeerd dat haar vakbekwaamheid 
niet gelijk is aan het eindniveau van de Nederland-
se (beroeps)opleiding. De Afdeling bestuursrecht-
spraak verklaart dit en de daarmee verbonden 
gronden van beroep ongegrond. Appellante heeft 
volgens de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat 
het advies van de CBGV op onzorgvuldige wijze tot 
stand is gekomen. Het gevolg is dat appellante niet 
in aanmerking komt voor inschrijving in het 
BIG-register als apotheker.
2. Personen die een apothekersopleiding 
hebben gevolgd in een land dat geen onderdeel uit-
maakt van de EU/EER, of Zwitserland of de nationa-
liteit hebben van die landen moeten bij de Minister 
van VWS eerst een aanvraag indienen van vakbe-
kwaamheid als apotheker (vgl. ABRvS 25 april 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1362, AB 2018/191, m.nt. A.C. 
Hendriks). Die verklaring hebben zij nodig alvo-
rens zich als apotheker te kunnen inschrijven in 
het BIG-register. Pas vanaf het moment van in-
schrijving mogen zij de titel van apotheker voe-
ren en de bijbehorende voorbehouden handelin-
gen zelfstandig verrichten. Een dergelijk systeem 
geldt voor alle beroepstitels waarvoor inschrij-
ving in het BIG-register een vereiste is voor het 
mogen voeren van die titel.

De Minister van VWS, die over zo’n aanvraag 
beslist, had advies aangevraagd bij de CBGV. Dat 
adviesorgaan had geconcludeerd dat appellante 
niet had aangetoond te beschikken over een vak-
bekwaamheid die op hetzelfde niveau of nage-
noeg hetzelfde niveau ligt als het eindniveau van 
de Nederlandse beroepsopleiding tot apotheker. 
Daarop had de minister de aanvraag afgewezen.
3. Appellante komt tevergeefs op tegen deze 
afwijzing. De Afdeling bestuursrechtspraak memo-
reert in dit opzicht allereerst dat zij de CBGV be-
schouwt als een onafhankelijke deskundige op het 
gebied van de waardering van de vakbekwaam-
heid van een buitenslands gediplomeerde (ABRvS 
25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1269). Ver-
volgens oordeelt de Afdeling dat het advies van de 
CBGV ook in de voorliggende zaak op zorgvuldige 
wijze tot stand is gekomen. Appellante heeft vol-

gens de Afdeling niet aangetoond dat dit laatste 
niet het geval is.

Uit de uitspraak blijkt daadwerkelijk dat de 
CBGV alle beschikbare informatie bij de beoor de-
ling heeft betrokken, inclusief de cursussen die de 
vrouw na haar opleiding heeft gevolgd en de brief 
van haar werkgever in Nederland. Deze brief vormt 
voor de CBGV geen reden appellante meer compe-
tenties en vaardigheden toe te schrijven dan waar-
toe zij eerder had geoordeeld, nog los van de om-
stan dig heid dat de opleiding van appellante niet 
gelijkstond aan de Nederlandse opleiding en de 
vrouw niet had aangetoond de bestaande tekort-
komingen te hebben gecompenseerd.
4. Uit de bovenstaande uitspraak blijkt dat 
het voor houders van een (para) medische oplei-
ding van buiten de EU/EER of Zwitserland geen 
vanzelfsprekendheid is dat zij een verklaring van 
vakbekwaamheid krijgen. De CBGV doet gedegen 
onderzoek, waar de minister van de Afdeling be-
stuursrechtspraak op mag vertrouwen. De aan-
vrager van een vakbekwaamheidsverklaring 
heeft in voorkomende gevallen dus een flinke 
klus om aan te tonen dat het advies van de CBGV 
niet deugdelijk is.
A.C. Hendriks
 

AB 2018/439

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
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(Mr. R. Uylenburg)
m.nt. T. Mulder*

Art. 40 Wbp; art. 6, 21 AVG; art. 7:252a BW; 
art. 19b UHW

ECLI:NL:RVS:2018:3215

Geen verzet mogelijk tegen verwerking per-
soonsgegevens door inspecteur Belastingdienst 
na aanpassing van art. 7:252a BW.

Nu art. 252a lid 3 Boek 7 BW de inspecteur verplicht 
tot het desgevraagd verstrekken van een verklaring 
omtrent het huishoudinkomen aan een verhuurder, 
heeft de rechtbank met juistheid overwogen dat de 
inspecteur zich terecht op het standpunt heeft ge-
steld dat die verstrekking valt binnen de reikwijdte 
van art. 8 aanhef en onder c Wbp, zodat daartegen 
ingevolge art. 40 lid 1 Wbp geen verzet openstond.

* T. Mulder is PhD researcher aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.
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Uitspraak op het hoger beroep van appellant te-
gen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 
van 30 maart 2017 in 16/5882 in het geding tus-
sen:
Appellant,
en
De inspecteur van de Belastingdienst.

Procesverloop

Bij besluit van 6 mei 2016 heeft de inspecteur het 
verzet van appellant tegen de verstrekking van 
een inkomensindicatie aan woningcorporatie 
Stadgenoot niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 12 augustus 2016 heeft de in-
specteur het door appellant daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard en zijn verzoek om 
schadevergoeding afgewezen.

Bij uitspraak van 30 maart 2017 heeft de 
rechtbank het door appellant daartegen ingestel-
de beroep ongegrond verklaard en zijn verzoek 
om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak 
is aangehecht (niet opgenomen; red.).

Tegen deze uitspraak heeft appellant hoger 
beroep ingesteld.

Van de zijde van de inspecteur is een schrifte-
lijke uiteenzetting gegeven.

Appellant heeft nadere stukken ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld 

op 17 april 2018, waar appellant en de inspecteur, 
vertegenwoordigd door mr. I.A. Huppertz, mr. A.J. 
van Lohuizen en mr. M. Zijlstra, zijn verschenen.

Overwegingen

 Inleiding
1. Appellant huurt een woning van wo-
ningcorporatie Stadgenoot. De inspecteur heeft 
aan Stadgenoot een indicatie verstrekt van het 
huishoudinkomen van appellant over het jaar 
2014. Dit is aan appellant meegedeeld bij brief 
van 15 april 2016. Stadgenoot had de indicatie 
van het inkomen nodig om de maximaal mogelij-
ke verhoging van de door appellant te betalen 
huur vast te stellen. Appellant kan zich niet ver-
enigen met het verstrekken van informatie over 
zijn huishoudinkomen door de inspecteur aan de 
verhuurder. Hij stelt dat hierdoor zijn recht op 
privacy wordt geschonden.

 Regelgeving
2. Op 25 mei 2018 is de Uitvoeringswet Al-
gemene verordening gegevensbescherming in 
werking getreden. Ingevolge artikel 51 van deze 
wet is de Wet bescherming persoonsgegevens 
(hierna: de Wbp) toen ingetrokken. In dit geding 
dient evenwel nog te worden getoetst aan de be-

palingen uit de Wbp zoals die luidden ten tijde 
van het besluit van 12 augustus 2016.
3. De tekst van de voor deze zaak relevante 
bepalingen uit het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden (hierna: het EVRM), de Wbp, Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW) en de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (hier-
na: de Uhw) is opgenomen in een bijlage bij deze 
uitspraak. Deze bijlage maakt deel uit van de uit-
spraak.

 Besluiten van de inspecteur
4. Appellant heeft verzet aangetekend te-
gen de verstrekking van de indicatie van zijn huis-
houdinkomen door de inspecteur aan Stadgenoot. 
De inspecteur heeft dit verzet niet-ontvankelijk 
verklaard. Daaraan heeft hij ten grondslag gelegd 
dat het verstrekken van de indicatie van het huis-
houdinkomen berust op een wettelijke verplich-
ting. Het verstrekken valt daarom binnen de 
reikwijdte van artikel 8, aanhef en onder c, van de 
Wbp. Ingevolge artikel 40, eerste lid, staat tegen 
het op die grond verwerken van persoonsgege-
vens geen verzet open.

 Aangevallen uitspraak
5. De rechtbank heeft overwogen dat arti-
kel 252a van Boek 7 van het BW sinds 1 april 
2016 een uitdrukkelijke verplichting bevat om 
een verklaring omtrent het huishoudinkomen te 
verstrekken. De rechtbank is appellant niet ge-
volgd in de stelling dat de wijziging van deze be-
paling slechts een cosmetische wijziging of een 
herschikking is. De inspecteur heeft zich terecht 
op het standpunt gesteld dat de verstrekking van 
de verklaring omtrent het huishoudinkomen is 
geschied op grond van artikel 8, aanhef en onder 
c, van de Wbp en dus niet, zoals appellant stelt, 
op grond van artikel 8, aanhef en onder f. De in-
specteur heeft het verzet daarom terecht 
niet-ontvankelijk verklaard, aldus de rechtbank.

  Beoor de ling van het hoger beroep
6. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft 
miskend dat voor toepasselijkheid van artikel 8, 
aanhef en onder c, van de Wbp ook noodzakelijk is 
dat op degene die om verstrekking van persoons-
gegevens verzoekt — in dit geval Stadgenoot — 
een wettelijke verplichting rust waarvoor de ge-
vraagde gegevens nodig zijn. In dit geval is die 
wettelijke verplichting er volgens hem niet. Ver-
der heeft de rechtbank ten onrechte overwogen 
dat artikel 252a van Boek 7 van het BW per 1 april 
2016 inhoudelijk is gewijzigd. Volgens de ge-
schiedenis van de totstandkoming van die wijzi-
ging betreft het slechts een tekstuele wijziging. 
Hij voert verder aan dat de inspecteur zich neer 
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had moeten leggen bij de uitspraak van de Afde-
ling van 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:253. 
Voorts betoogt appellant dat het verstrekken van 
de indicatie van zijn huishoudkomen in strijd is 
met artikel 8 van het EVRM. Hij voert hierover 
aan dat de inkomensgegevens elk jaar opnieuw 
kunnen worden verstrekt, dat ze aan een pri va te 
instantie worden verstrekt en dat het beoogde 
doel — het tegengaan van scheefwonen — niet 
wordt bereikt.
6.1.  Appellant heeft verzet aangetekend te-
gen het verstrekken van hem betreffende per-
soonsgegevens — te weten een indicatie van zijn 
huishoudinkomen over 2014 — door de inspec-
teur aan Stadgenoot. De vraag ligt voor of deze 
verstrekking door de inspecteur moet worden 
aangemerkt als verwerking van persoonsgege-
vens in de zin van artikel 8, aanhef en onder c, van 
de Wbp, te weten als verwerking die noodzake-
lijk is om een wettelijke verplichting na te komen 
waaraan de inspecteur is onderworpen. Appel-
lant wordt niet gevolgd in zijn betoog dat deze 
bepaling slechts van toepassing kan zijn indien 
Stadgenoot de inkomensindicatie nodig heeft om 
aan een wettelijke verplichting te voldoen. Op 
welke grond Stadgenoot de persoonsgegevens 
verwerkt en of zij daartoe wettelijk verplicht is, 
kan in deze procedure niet aan de orde komen.
6.2.  Zoals de rechtbank reeds heeft overwo-
gen, heeft appellant eerder een procedure ge-
voerd over de verstrekking van een indicatie van 
zijn huishoudinkomen aan de verhuurder. Het 
betrof toen zijn inkomen over 2013. De Afdeling 
heeft in voormelde uitspraak van 3 februari 2016 
overwogen dat in artikel 252a van Boek 7 van het 
BW noch in artikel 19b van de Uhw is bepaald dat 
de inspecteur verplicht is om een verklaring met 
inkomensgegevens te verstrekken aan de ver-
huurder als die daarom vraagt. Verder heeft de 
Afdeling overwogen dat artikel 252a, derde lid, 
van Boek 7 van het BW uitsluitend voorziet in een 
verplichting voor de verhuurder, inhoudende dat 
hij een door de inspecteur afgegeven inkomens-
verklaring moet voegen bij een voorstel tot huur-
verhoging op grond van het eerste lid van dat ar-
tikel. De Afdeling heeft toen overwogen dat er 
geen wettelijke verplichting was voor de inspec-
teur om inkomensgegevens desgevraagd aan de 
verhuurder te verstrekken, zodat geen sprake 
was van verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8, aanhef en onder c, van de 
Wbp.
6.3.  De Afdeling volgt appellant niet in zijn 
stelling dat de inspecteur zich ten onrechte niet 
neerlegt bij de uitspraak van 3 februari 2016. Het 
gaat hier om de verstrekking van inkomensgege-
vens over een ander jaar en de grondslag van de 
verstrekking is gewijzigd.

6.4.  Ten tijde van de uitspraak van 3 februari 
2016 luidde artikel 252a, derde lid, van Boek 7 
van het BW als volgt:

“Indien een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt 
gedaan, wordt bij het voorstel een door de in-
specteur op verzoek van die verhuurder aan 
deze afgegeven verklaring gevoegd.”

Met ingang van 1 april 2016 — dus ook ten tijde 
van de besluiten van 6 mei en 12 augustus 
2016 — luidde deze bepaling aldus: 

“Indien een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt 
gedaan, wordt bij het voorstel een verklaring 
gevoegd omtrent het huishoudinkomen. De 
inspecteur verstrekt op verzoek van een ver-
huurder een verklaring omtrent het huishoud-
inkomen aan de verhuurder.”

6.5.  In de memorie van toelichting (Kamer-
stukken II 2015/16, 34374, 3) bij de wijziging van 
artikel 252a, derde lid, van Boek 7 van het BW 
staat, zoals appellant terecht stelt, dat het geen 
inhoudelijke wijziging betreft, maar een redacti-
onele wijziging ter verduidelijking van de be-
staande wettekst. In de memorie van antwoord 
(Kamerstukken I 2015/16, 34374, C), die dateert 
van na de uitspraak van 3 februari 2016, staat dat 
met het voorstel tot wijziging van artikel 252a, 
derde lid, is geanticipeerd op die uitspraak om 
explicieter in de wet op te nemen dat de Belas-
tingdienst de verplichting heeft om op verzoek 
van verhuurders inkomensindicaties te verstrek-
ken. Verder is daarin vermeld dat, nu de eerdere 
formulering van artikel 252a, derde lid, door de 
Afdeling onvoldoende expliciet is bevonden, met 
de wijziging van deze bepaling expliciet wordt 
vastgelegd dat de Belastingdienst de verplichting 
heeft om op verzoek inkomensindicaties te ver-
strekken en dat hij daarin geen dis cre tio nai re be-
voegdheid heeft.
6.6.  Dat de wetgever aanvankelijk meende 
dat artikel 252a, derde lid, van Boek 7 van het BW 
ook vóór de wijziging reeds een verplichting voor 
de inspecteur bevatte om een inkomensindicatie 
te verstrekken en dat hij daarom heeft gesteld dat 
de wijziging slechts redactioneel van aard was, 
laat onverlet dat de rechtbank terecht heeft over-
wogen dat deze bepaling sinds 1 april 2016 een 
verplichting bevat voor de inspecteur om op ver-
zoek van een verhuurder een verklaring omtrent 
het huishoudinkomen van een huurder te ver-
strekken.
6.7.  De Afdeling ziet geen grond om artikel 
252a, derde lid, van Boek 7 van het BW wegens 
strijd met het in artikel 8 van het EVRM neerge-
legde recht op respect voor het privéleven onver-
bindend te verklaren. De inmenging in het privé-
leven die plaatsvindt door het verstrekken van de 
inkomensindicatie aan de verhuurder, is met 
deze bepaling bij de wet voorzien. Voorts dient 
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de inmenging ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen. Door de verstrekking van 
de inkomensgegevens kan een verhuurder vast-
stellen of de huur mag worden verhoogd. Een ho-
gere huur kan een huurder aanmoedigen om een 
sociale huurwoning te verruilen voor een koop-
woning of een huurwoning in de vrije sector. 
Daardoor komt die sociale huurwoning weer be-
schikbaar voor personen met een lager inkomen. 
In hetgeen appellant heeft aangevoerd, ziet de Af-
deling geen aanknopingspunten voor het oordeel 
dat dit doel niet kan worden bereikt of niet daad-
werkelijk wordt bereikt door middel van inko-
mensafhankelijke huurverhoging. Verder heeft 
de wetgever een zekere vrijheid bij het beoorde-
len van wat noodzakelijk is ter bescherming van 
een bepaald belang. Naar het oordeel van de Af-
deling is de door de wetgever gemaakte keuze 
gebaseerd op een redelijk evenwicht tussen het 
belang bij het tegengaan van scheefwonen en de 
inbreuk op het recht op respect voor het privéle-
ven van huurders. Daarbij is allereerst van belang 
dat de inspecteur niet het precieze inkomen van 
een huishouden verstrekt aan de verhuurder. In 
de door de inspecteur afgegeven verklaring staat 
slechts in welke categorie het inkomen van het 
huishouden valt. Daarnaast zijn er waarborgen 
tegen misbruik van de inkomensgegevens. Zo is 
in artikel 19b van de Uhw bepaald dat de gege-
vens niet voor een ander doel dan de huurverho-
ging mogen worden gebruikt, moeten worden 
vernietigd nadat onherroepelijk over de huurver-
hoging is beslist en in beginsel geheim moeten 
worden gehouden. Indien een verhuurder deze 
verplichtingen niet nakomt, kan de Autoriteit 
Persoonsgegevens handhavend optreden. Dat de 
indicatie van het inkomen wordt verstrekt aan 
een pri va te instantie en dat dit elk jaar opnieuw 
kan plaatsvinden, betekent niet dat er geen rede-
lijk evenwicht meer is in voormelde zin.
6.8.  Nu artikel 252a, derde lid, van Boek 7 van 
het BW de inspecteur verplicht tot het desge-
vraagd verstrekken van een verklaring omtrent 
het huishoudinkomen aan een verhuurder, heeft 
de rechtbank met juistheid overwogen dat de in-
specteur zich terecht op het standpunt heeft ge-
steld dat die verstrekking valt binnen de reikwijd-
te van artikel 8, aanhef en onder c, van de Wbp, 
zodat daartegen ingevolge artikel 40, eerste lid, 
geen verzet openstond. Dit leidt ertoe dat in deze 
procedure de rechtmatigheid van de verstrekking 
van de inkomensgegevens van appellant door de 
inspecteur aan Stadgenoot niet kan worden be-
oordeeld.
6.9.  De betogen falen.

 Verzoek om schadevergoeding
7. Appellant verzoekt om vergoeding van 
de immateriële schade die hij lijdt door de ver-
strekking van zijn persoonsgegevens door de in-
specteur aan Stadgenoot. Reeds omdat de recht-
matigheid van deze verstrekking in deze 
procedure niet kan worden beoordeeld, dient dit 
verzoek te worden afgewezen.

 Slotoverwegingen
8. Het hoger beroep is ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
9. Voor een proceskostenveroordeling be-
staat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. bevestigt de aangevallen uitspraak;
II. wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Bijlage

Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden

 Artikel 8
1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn pri-
vé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning 
en zijn correspondentie.
2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is 
toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan 
voor zover bij de wet is voorzien en in een demo-
cratische samenleving noodzakelijk is in het be-
lang van de nationale veiligheid, de openbare vei-
ligheid of het eco no misch welzijn van het land, 
het voorkomen van wanordelijkheden en straf-
bare feiten, de bescherming van de gezondheid of 
de goede zeden of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen.

Wet bescherming persoonsgegevens

 Artikel 8
Persoonsgegevens mogen slechts worden ver-
werkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn on-
dubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor 
de uitvoering van een over een komst waarbij de 
betrokkene partij is, of voor het nemen van pre-
contractuele maatregelen naar aanleiding van 
een verzoek van de betrokkene en die noodzake-
lijk zijn voor het sluiten van een over een komst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om 
een wettelijke verplichting na te komen waaraan 
de verantwoordelijke onderworpen is;
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d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter 
vrijwaring van een vitaal belang van de betrokke-
ne;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor 
de goede vervulling van een publiekrechtelijke 
taak door het desbetreffende be stuurs or gaan dan 
wel het be stuurs or gaan waaraan de gegevens 
worden verstrekt, of
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor 
de behartiging van het gerechtvaardigde belang 
van de verantwoordelijke of van een derde aan 
wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het be-
lang of de fundamentele rechten en vrijheden 
van de betrokkene, in het bijzonder het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
prevaleert.
[…]

 Artikel 40
1 Indien gegevens het voorwerp zijn van ver-
werking op grond van artikel 8, onder e en f, kan 
de betrokkene daartegen bij de verantwoordelij-
ke te allen tijde verzet aantekenen in verband 
met zijn bijzondere persoonlijke om stan dig he-
den.
[…]

Burgerlijk Wetboek Boek 7

 Artikel 252a, zoals dat luidde van 16 maart 2013 
tot en met 31 maart 2016

[…]
3 Indien een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt 
gedaan, wordt bij het voorstel een door de in-
specteur op verzoek van die verhuurder aan deze 
afgegeven verklaring gevoegd.
[…]

 Artikel 252a, zoals dat luidde van 1 april 2016 tot 
en met 31 december 2016

[…]
3 Indien een voorstel als bedoeld in lid 1 wordt 
gedaan, wordt bij het voorstel een verklaring ge-
voegd omtrent het huishoudinkomen. De inspec-
teur verstrekt op verzoek van een verhuurder een 
verklaring omtrent het huishoudinkomen aan de 
verhuurder.
4 e verklaring bedoeld in lid 3 vermeldt het ge-
geven of op de door de verhuurder aangeduide 
plaats van de woonruimte op basis van gegevens 
uit de basisregistratie inkomen op het moment 
van behandeling van het verzoek van de verhuur-
der aan de inspecteur, te verwachten is dat van 
degene of degenen die daar volgens de registratie 
van de rijksbelastingdienst woont of wonen het 
huishoudinkomen over het peiljaar lager is dan of 
gelijk is aan het in artikel 10 lid 2 eerste volzin on-
derdeel a van de Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte eerstgenoemde bedrag, dan wel ho-
ger is dan dat bedrag doch lager is dan of gelijk is 
aan het in dat onderdeel laatstgenoemde bedrag, 
dan wel hoger is dan dat bedrag. De verklaring 
vermeldt voorts, indien dat huishoudinkomen 
hoger is dan het in artikel 10 lid 2 eerste volzin 
onderdeel a van de Uitvoeringswet huurprijzen 
woonruimte eerstgenoemde bedrag, het aantal 
personen waarop dat huishoudinkomen is geba-
seerd. Indien geen inkomensgegeven in de basis-
registratie inkomen beschikbaar is, vermeldt de 
verklaring dat dat het geval is. Bij regeling van 
Onze Minister van Financiën worden nadere re-
gels gesteld ter uitvoering van dit lid en omtrent 
het kunnen doen van een verzoek, het verzoek 
zelf, de verstrekking van de verklaring, alsmede 
ten aanzien van de verhuurder.
[…]

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

 Artikel 19b, zoals dat luidde van 1 april 2016 tot 
en met 31 december 2016

1 De verhuurder vraagt en gebruikt de gege-
vens, die over een komstig artikel 7:252a, vierde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek worden verstrekt, 
uitsluitend voor het doen van een voorstel tot 
verhoging van de huurprijs als bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel.
2 De betrokken gegevens, bedoeld in het eerste 
lid, worden bewaard totdat op het betrokken 
voorstel, bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, onherroepelijk is beslist 
of de voorgestelde verhoging van de huurprijs ge-
acht wordt te zijn overeengekomen.
3 De verhuurder voert ten behoeve van een ge-
trouwe weergave van de uitvoering en een effec-
tief uitvoeringsproces een zodanige administratie 
dat de juiste, volledige en tijdige vastlegging is ge-
waarborgd van de gegevens met betrekking tot 
het huishoudinkomen die verband houden met 
de toepassing van artikel 7:252a, vierde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek.
4 Een ieder die kennis neemt van de gegevens, 
die over een komstig artikel 7:252a, vierde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek worden verstrekt, is ver-
plicht tot geheimhouding van die gegevens, be-
houdens voor zover enig wettelijk voorschrift 
hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de 
noodzaak tot mededeling voortvloeit.
5 Indien de verhuurder in strijd handelt met het 
eerste, tweede, derde of vierde lid kan de inspec-
teur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onder-
deel c, van het Burgerlijk Wetboek, het afgeven 
van de verklaring, bedoeld in het derde lid van 
dat artikel, weigeren.
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Noot

1. Appellant huurt een woning van wo-
ningcorporatie Stadgenoot. Over het jaar 2014 
heeft de inspecteur van de Belastingdienst aan 
Stadgenoot een indicatie verstrekt van het huis-
houdinkomen van appellant over dat jaar. De wo-
ningcorporatie had deze indicatie nodig om de 
maximale huurverhoging voor appellant vast te 
kunnen stellen. Appellant is echter van mening 
dat met het verstrekken van deze informatie zijn 
recht op privacy wordt geschonden en tekent 
verzet aan tegen de verstrekking. De inspecteur 
heeft dit verzet niet-ontvankelijk verklaard, aan-
gezien hij van mening is dat hij een wettelijke 
grondslag heeft om de gegevens te verwerken. 
Deze grondslag is opgenomen in art. 8 aanhef en 
onder c Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Conform art. 40 lid 1 Wbp staat geen ver-
zet open indien op die grond persoonsgegevens 
worden verwerkt. 
2. De vraag die voor ligt is of appellant ge-
lijk heeft en dat de grondslag van deze verwer-
king van zijn persoonsgegevens plaatsvindt op 
grond van art. 8 aanhef en onder f Wbp of dat de 
verstrekking van de inspecteur inderdaad moet 
worden aangemerkt als een verwerking van per-
soonsgegevens in de zin van art. 8 aanhef en on-
der c Wbp. Deze vraag is vooral belangrijk aange-
zien de Afdeling bestuursrechtspraak eerder in 
2016 in twee uitspraken heeft aangegeven dat bij 
soortgelijke gevallen sprake was van verwerking 
van persoonsgegevens op grond van art. 8 aanhef 
en onder f Wbp. Ten tijde van die uitspraken was 
de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst 
echter nog anders geregeld. Na een bespreking 
van het voorgaande, kijk ik bij deze uitspraak ook 
vooruit naar de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (hierna: AVG), die op 25 mei 
2018 in werking is getreden.
3. De Wbp kende een structuur waarbij 
persoonsgegevens alleen mogen worden ver-
werkt indien aan een van de zes rechtsgronden 
van art. 8 Wbp was voldaan. Voor deze uitspraak 
zijn twee rechtsgronden voor de verwerking van 
gegevens van belang. De eerste rechtsgrond is het 
nakomen van een wettelijke verplichting waar-
aan de verantwoordelijke is onderworpen (onder 
c), hierop beroept de inspecteur zich. De andere 
rechtsgrond voor gegevensverwerking die van 
belang is voor deze uitspraak is indien de gege-
vensverwerking noodzakelijk is voor de beharti-
ging van het gerechtvaardigde belang van de ver-
antwoordelijke of van een derde aan wie de 
gegevens worden verstrekt. Deze rechtsgrond 
geldt tenzij in dat geval het belang of de funda-
mentele rechten en vrijheden van de betrokkene 
prevaleren. Volgens appellant valt de verstrek-

king van zijn persoonsgegevens door de inspec-
teur onder deze laatste rechtsgrond. Het verschil 
tussen beide rechtsgronden zit, voor deze uit-
spraak, vervolgens in hetgeen art. 40 Wbp stelt, 
namelijk dat tegen de verwerking van persoons-
gegevens op grond van art. 8 onder e en f Wbp te 
allen tijde verzet kan worden aangetekend. Deze 
mogelijkheid van verzet bestaat niet voor de ver-
werking op grond van de wettelijke verplichting 
(onder c).
4. Appellant beroept zich op de uitspraak van 
de Afdeling van 3 februari 2016
(ECLI:NL:RVS:2016:253, zie onder andere JBP 
2016/10, m.nt. Groenhart; JHV 2016/1, m.nt. 
Gardenbroek; JB 2016/87, m.nt. Overkleeft-Verburg) 
waarin de Afdeling bestuursrechtspraak bepaalde 
dat de verwerking van persoonsgegevens door de 
inspecteur plaatsvond op grond van art. 8 aanhef 
en onder f Wbp, aangezien er geen voldoende wet-
telijke grondslag was voor de verwerking. Deze uit-
spraak is daarna nog bevestigd door de Afdeling in 
haar uitspraak van 6 april 2016   
(ECLI:NL:RVS:2016:911, ABkort 2016/147). Nadien 
heeft de wetgever het gebrek dat ten tijde van de 
eerste twee uitspraken bestond gerepareerd. De 
wetgever heeft lid 3 van art. 252a Boek 7 BW vanaf 
1 april 2016 als volgt aangevuld: 

“De inspecteur verstrekt op verzoek van een 
verhuurder een verklaring omtrent het huis-
houdinkomen aan de verhuurder.”

Appellant voert aan dat het hier niet gaat om een 
inhoudelijke wijziging, maar slechts om een re-
dactionele wijziging ter verduidelijking van de 
bestaande wettekst. Dit is zo ook opgenomen in 
de memorie van toelichting (Kamerstukken II 
2015/16, 34374, 3, p. 40). In de memorie van ant-
woord (Kamerstukken I 2015/16, 34374, C, p. 2–3) 
staat vervolgens echter wel degelijk dat met het 
voorstel tot wijziging van art. 7:252a lid 3 BW ge-
anticipeerd wordt op de uitspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van 3 februari 2016 
door explicieter de verplichting van de Belasting-
dienst op te nemen in de wet. 
5. De Afdeling bestuursrechtspraak beves-
tigt met deze uitspraak dat het explicieter maken 
van de verplichting door de wetgever ervoor 
heeft gezorgd dat vanaf 1 april 2016 de verplich-
ting voor de inspecteur voldoende duidelijk en 
expliciet is. Hierdoor bestaat er vanaf dat mo-
ment een wettelijke grondslag voor de verwer-
king van persoonsgegevens door de inspecteur. 
Dit betekent dat de persoonsgegevens van appel-
lant terecht zijn verwerkt op grond van art. 8 aan-
hef en onder c Wbp, hetgeen weer als gevolg 
heeft dat op grond van art. 40 Wbp geen verzet 
mogelijk was voor appellant. 
6. Als we kijken naar de AVG, dan zien we 
in art. 21 AVG een soort ge lij ke bepaling als art. 40 
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Wbp. Daarnaast speelt een rol dat in de overwe-
gingen bij de AVG is opgenomen dat bij een wet-
telijke verplichting om persoonsgegevens te ver-
werken het doel van de verwerking in het 
Unie rechtelijk of het nationale recht moet zijn 
opgenomen (overweging 45 AVG). Hier speelt 
art. 19b Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(UHW) een belangrijke rol, aangezien daar is op-
genomen dat de verhuurder de gegevens die 
worden verstrekt over een komstig art. 7:252a BW 
alleen gebruikt voor het doen van een voorstel tot 
verhoging van de huurprijs. Hiermee is het doel 
van de verwerking van de persoonsgegevens, na-
melijk het vaststellen van de verhoging van de 
huurprijs om scheefwonen tegen te gaan, duide-
lijk afgebakend. Ik verwacht daarom dat deze uit-
spraak van de Afdeling bestuursrechtspraak ook 
onder de AVG op dezelfde wijze zou zijn afge-
daan. Dit is belangrijk, aangezien het zowel huur-
ders als verhuurders duidelijkheid geeft. 
T. Mulder
 

AB 2018/440

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
3 oktober 2018, nr. 201704143/1/A3
(Mrs. R. Uylenburg, H. Bolt, B.J. Schueler)
m.nt. C.N.J. Kortmann*

Art. 1, 4, 5, 7, 9, 16 Verordening 261/2004/EG; 
art. 5:2, 5:31d, 5:32 Awb; art. 11.15, 11.16 WLV

ECLI:NL:RVS:2018:3221

Publiekrechtelijke handhaving van Europees 
recht in een privaatrechtelijke context. Omdat 
de overtreding de structurele handelwijze van 
Vueling betreft, terwijl de door de staats se cre-
ta ris opgelegde last ziet op de afhandeling van 
in di vi du ele verzoeken om compensatie, strekt 
de last niet tot beëindiging van de overtreding.

Bij het besluit van 24 december 2015 heeft de 
staats se cre ta ris luchtvaartmaatschappij Vueling 
gelast om binnen zes weken na indiening van ver-
zoeken van passagiers om compensatie op grond 
van de Verordening compensatie te betalen aan de 
passagiers, of aan de passagiers aan te tonen dat zij 
niet verplicht is om compensatie te betalen omdat 
de annulering of vertraging het gevolg is van bui-
tengewone om stan dig he den die ondanks het tref-
fen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen 
konden worden.

* C.N.J. Kortmann is advocaat bij Stibbe en tevens verbonden 
aan de Universiteit Utrecht.

Ingevolge art. 5:31d Awb, gelezen in verbinding 
met art. 5:2 aanhef en onder b van die wet, moet 
een last onder dwangsom strekken tot het geheel of 
gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een 
overtreding, tot het voorkomen van herhaling van 
een overtreding, dan wel tot het wegnemen of be-
perken van de gevolgen van een overtreding. Zoals 
reeds overwogen, bestaat de overtreding in dit geval 
uit het hanteren van een ‘piepsysteem’, waarbij 
Vueling verzoeken van passagiers om compensatie 
stelselmatig afwijst met een standaardreactie die 
niet ingaat op het specifieke geval. De last dient dus 
gericht te zijn op afschaffing van dit ‘piepsysteem’, 
hetgeen aanpassing van de werkwijze van Vueling 
vereist. De Afdeling stelt vast dat de last echter geen 
betrekking heeft op de werkwijze van Vueling, 
maar op de manier waarop in di vi du ele verzoeken 
om compensatie worden afgedaan. Indien Vueling 
het ‘piepsysteem’ afschaft en daardoor de overtre-
ding niet meer begaat, maar in een individueel ge-
val bijvoorbeeld pas na meer dan zes weken com-
pensatie betaalt, handelt zij toch in strijd met de 
last, zo is op de zitting door de minister bevestigd. 
De minister heeft ter zitting uitdrukkelijk te kennen 
gegeven dat de last ook zo is bedoeld, omdat hij wil 
controleren of Vueling in in di vi du ele gevallen daad-
werkelijk compensatie betaalt indien een passagier 
daar recht op heeft. Omdat de overtreding de struc-
turele handelwijze van Vueling betreft, terwijl de 
last ziet op de afhandeling van in di vi du ele verzoe-
ken om compensatie, strekt de last niet tot beëindi-
ging van de overtreding. De rechtbank heeft de last 
daarom ten onrechte deugdelijk bevonden.

Uitspraak op het hoger beroep van:
Vueling Airlines S.A., te Barcelona (Spanje), appel-
lante, tegen de uitspraak van de Rechtbank Den 
Haag van 5 april 2017 in 16/7192 in het geding 
tussen:
Vueling,
en
De Staats se cre ta ris van Infrastructuur en Milieu, 
thans: de Minister van Infrastructuur en Water-
staat.

Procesverloop

Bij besluit van 24 december 2015 heeft de staats-
se cre ta ris aan Vueling een last onder dwangsom 
opgelegd.

Bij besluit van 1 augustus 2016 heeft de staats-
se cre ta ris het door Vueling daartegen gemaakte 
bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en de in 
de last opgenomen termijn aangepast.

Bij besluit van 1 augustus 2016, zoals gewij-
zigd bij besluit van 1 december 2016, alsmede bij 
besluiten van 22 september 2016, 3 november 
2016 en 14 december 2016 heeft de staats se cre-
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