Wet van PM tot wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een
grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden
door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het uitvoeren
van een digitale inkomenstoets
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in de Woningwet een grondslag
op te nemen voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door
toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het uitvoeren van een digitale
inkomenstoets ten behoeve van het voorkomen van fouten, het tegengaan van
onrechtmatigheden en het verlagen van de uitvoeringslasten voor toegelaten instellingen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

Artikel I
Artikel
De Wet Ibasisregistratie ondergrond wordt als volgt gewijzigd:
De
A Woningwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet
algemene bepalingen burgerservicenummer;

B
Aan artikel 46 worden vier leden toegevoegd, luidende:
4. Op verzoek van de toegelaten instelling of een derde die ten behoeve van het
registreren van inschrijvingen van woningzoekenden en het verdelen van
woongelegenheden in opdracht van de toegelaten instelling werkzaamheden verricht,
wijst Onze Minister deze toegelaten instelling of derde aan ten behoeve van het
toepassen van een digitale procedure voor de inkomensvaststelling, bedoeld in het
tweede lid.
5. De aangewezen toegelaten instelling of derde als bedoeld in het vierde lid verzoekt
een woningzoekende om in te stemmen met een digitale procedure voor de

inkomensvaststelling, bedoeld in het tweede lid, waarbij het inkomensgegeven digitaal
wordt verstrekt aan de aangewezen toegelaten instelling of derde en het
burgerservicenummer van de woningzoekende wordt verwerkt door de aangewezen
toegelaten instelling of derde, ten behoeve van de registratie van de inschrijving van die
woningzoekende om in aanmerking te komen voor een woning en ten behoeve van de
inkomensvaststelling, bedoeld in het tweede lid. Ten behoeve van het verkrijgen van de
instemming van de woningzoekende verstrekt de aangewezen instelling of derde
daaraan voorafgaand informatie over de te volgen digitale procedure en de daarbij
behorende gegevensverwerkingen, die de woningzoekende nodig heeft om daarover een
afgewogen beslissing te nemen.
6. Indien de woningzoekende, bedoeld in het vierde lid, instemt met het verzoek als
bedoeld in het vijfde lid, raadpleegt de aangewezen instelling of derde als bedoeld in het
vierde lid het nummerregister en de voorzieningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onderdelen b en d, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer teneinde het
burgerservicenummer van de woningzoekende vast te stellen.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden
gegeven over de verwerking van het burgerservicenummer, als bedoeld in het vijfde en
zesde lid, waaronder ten aanzien van de beveiliging daarvan.

Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
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