1. Wat is de aanleiding?
In 2021 is een pilot uitgevoerd om de werkwijze met het digitale inkomensgegeven in het
toewijzingsproces van woningcorporaties te beproeven. Op 23 november 2021 is de motie
Koerhuis (Kamerstukken II 2021/2022, 32 847, Nr. 844) aangenomen, waarin wordt gevraagd
om de digitale inkomenstoets na positieve evaluatie breed beschikbaar te stellen. De stuurgroep
van de pilot, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (hierna: ministerie van BZK), de drie deelnemende woningcorporaties,
Aedes, de Belastingdienst en Logius, constateerde na evaluatie dat de doelen van de pilot met
de beproefde werkwijze waren behaald en dat de pilot met een positieve evaluatie kon worden
afgesloten. In deze pilot werd gebruik gemaakt van identificerende gegevens van de
woningzoekenden vanuit de basisregistratie persoonsgegevens (hierna: BRP-gegevens), anders
dan met het BSN zoals in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld. Gebruik van BRP-gegevens kende
enkele nadelen, zo bleek uit de evaluatie van de pilot. Gebruik van het BSN als identificerend
gegeven heft deze nadelen op.
2. Wie zijn betrokken?
Woningcorporaties en hun woonruimteverdelers die de digitale inkomenstoets kunnen gaan
uitvoeren, en woningzoekenden die hiervan gebruik wensen te maken. Het betreft een
gemakkelijker proces waar minder administratieve lasten bij komen kijken.
De Belastingdienst is betrokken vanwege hun rol om het inkomensgegeven te verstrekken, en
de Autoriteit Woningcorporaties en de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege hun rol als
toezichthouder.

3. Wat is het probleem?
Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties een inkomenstoets uitvoeren, voordat
zij een sociale huurwoning toewijzen. De toewijzingsregels zorgen ervoor dat sociale
huurwoningen worden toegewezen aan de doelgroep voor wie deze woningen bestemd zijn. De
inkomenstoets wordt nu uitgevoerd op grond van een inkomensverklaring die de Belastingdienst
in pdf-formaat of op papier verstrekt na aanvraag van de woningzoekende. Dit proces is
omslachtig en foutgevoelig.
4. Wat is het doel?
Het regelen van een grondslag voor woningcorporaties om het BSN te gebruiken voor de
inkomenstoets. Hierdoor krijgen woningzoekenden de mogelijkheid om digitaal hun gegevens
aan te leveren en is er minder risico op fouten. Met het BSN zoals in dit wetsvoorstel wordt
voorgesteld, worden de nadelen van het gebruik van BRP-gegevens als identificerend gegeven,
zoals in de pilot toegepast, opgeheven.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Bij ongewijzigd beleid moeten woningzoekenden de inkomenstoets via de bestaande methode
uitvoeren. Daarmee zijn omslachtigheid, een groter risico op fouten en hogere administratieve
lasten gepaard.
6. Wat is het beste instrument?
Een wijziging van de wet, want het mogen verwerken van het BSN kan alleen plaatsvinden
nadat daar een wettelijk grondslag voor is.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Voor burgers heeft de voorgestelde wetswijziging tot gevolg dat zij bij woningcorporaties en
woonruimteverdeelsystemen die de digitale werkwijze implementeren, de keus hebben om hun
inkomensgegevens digitaal te delen voor de inkomenstoets. De digitale gegevensdeling blijft
vrijwillig, woningzoekenden behouden de mogelijkheid om de inkomenstoets via de oude
werkwijze te doen. Er worden jaarlijks ruim 188.000 sociale huurwoningen toegewezen aan

woningzoekenden. In potentie zouden deze woningzoekenden allen gebruik kunnen maken van
de digitale werkwijze.
Naar verwachting leidt het gebruik van het BSN en het digitaliseren van de gegevensstroom
voor de inkomenstoets tot een eenmalige toename van regeldruk van minimaal € 2,1 miljoen en
maximaal € 4,4 miljoen voor woningcorporaties en woonruimteverdelers en een eenmalige
toename van € 2,7 miljoen voor de tijd die het kost voor woningzoekenden die op het moment
van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel reeds waren ingeschreven en er op verzoek van de
woningcorporatie of woonruimteverdeler ervoor kiezen om alsnog het BSN te verstrekken.
Vervolgens neemt de regeldruk voor bedrijven naar verwachting structureel af met tussen €
9,66 miljoen en € 9,75 miljoen per jaar. De regeldruk voor woningzoekenden neemt naar
verwachting structureel af met ongeveer € 3,7 miljoen per jaar.
Er worden bij dit wetvoorstel geen significante effecten op het milieu verwacht.

