Persbericht
Woningcorporaties regio Utrecht maken het verhuurproces eenvoudiger, sneller en veiliger
Na een succesvolle pilot in drie regio’s starten de woningcorporaties in de regio Utrecht op 7 juli met de
digitale inkomenstoets. Deze nieuwe manier van werken, ontwikkeld in samenwerking met onder andere
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Belastingdienst, WoningNet en
brancheorganisatie Aedes, maakt het aanleveren van inkomensgegevens voor woningzoekenden
eenvoudiger, sneller en veiliger. Ook neemt de kans op fraude af en zorgt het voor minder
administratieve lasten voor de corporaties.
Hoe werkt het?
Wanneer een woningzoekende aanspraak wil maken op een sociale huurwoning vraagt de
woningcorporatie gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om te controleren of de corporatie de woning
mag verhuren aan de kandidaat-huurder. De woningzoekende moet vervolgens uit verschillende bronnen
informatie ophalen en aanleveren. Een soms ingewikkeld en vaak foutgevoelig proces. Met de digitale
inkomenstoets wordt het mogelijk om de benodigde inkomensgegevens eenvoudig, veilig en snel digitaal
aan te leveren.
Voor het digitaal aanleveren van de inkomensgegevens wordt in het verhuurproces een ‘uitstap’ gemaakt
naar MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD en na het geven van toestemming
worden de gegevens met de woningcorporatie gedeeld. Er worden alleen gegevens verstrekt op verzoek
van de woningzoekende. Voordat de woningzoekende toestemming geeft voor het delen van de
gegevens wordt altijd duidelijk weergegeven om welke gegevens het precies gaat. Hiermee houdt de
woningzoekende altijd controle op welke gegevens hij deelt.
Het is niet verplicht om gegevens op deze manier aan te leveren. De corporaties blijven alternatieven
faciliteren voor woningzoekenden die digitaal niet vaardig zijn.
Regie op Gegevens
Dit initiatief komt voort uit de kabinetsbrief Regie op Gegevens, waarmee het kabinet burgers meer regie
op hun eigen persoonsgegevens wil geven. Door inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik
daarvan, door de mogelijkheid van correctie, en door deze te kunnen delen met derden. Kortom mensen
moeten zelf bepalen wie wanneer welke gegevens mag inzien of gebruiken.
Meer weten?
Op de website van WoningNet lees je er meer over.
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