
 

Uitspraak Commissie AedesCode  d.d. 9 mei 2016 

inzake 

De heer M. Schrijver, wonende te Rotterdam 

klager 

tegen 

Woonstad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam 

verweerder 

Partijen worden hierna aangeduid als klager en Woonstad. 

 

1.  Het verloop van de procedure 

 Klager heeft op 17 februari 2016 een verzoek ex artikel 6 lid 3 (“Verzoek om 

een uitspraak naar aanleiding van een klacht”) van het Reglement 

AedesCode ingediend, gericht tegen Woonstad en haar 

Geschillenadviescommissie; 

 Woonstad heeft op 22 maart 2016 een verweerschrift ingediend; 

 Klager heeft op 28 maart 2016 hierop een nadere reactie gegeven;  

 Woonstad heeft op 7 april 2016 van dupliek gediend;  

 De Commissie AedesCode heeft de klachten behandeld in haar vergadering 

van 25 april 2016. 

 

2.  De klachten 

2.1. De Geschillenadviescommissie heeft de klacht onder 2 geformuleerd niet in behandeling 

genomen/niet ontvankelijk verklaard. Klager is verwezen naar de kantonrechter. 

Toelichting: 

Naar de mening van klager heeft de Geschillenadviescommissie ten onrechte de klacht niet 

in behandeling genomen. 

2.2. Het zonder toestemming van klager verstrekken van zijn persoonlijke gegevens aan 

derden door Woonstad. 

Toelichting: Volgens klager had het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens geen 

betrekking op de normale bedrijfsvoering van Woonstad. Ook was er voor Woonstad geen 

(wettelijke) verplichting tot het verstrekken van deze gegevens. Woonstad heeft hiermee, 

volgens klager, in strijd met de regels gehandeld en in strijd met artikel 5 AedesCode. 

 



3. De feiten 

De volgende feiten zijn in voldoende mate vast komen te staan. 

Klager is huurder van Woonstad. 

In september 2015 heeft Woonstad middels een brief haar huurders, waaronder klager, 

medegedeeld dat huurdersgegevens aan een derde partij (Woonenergie) zouden worden 

doorgegeven, tenzij de huurders zouden laten weten hiermee niet akkoord te gaan.   

De huurders konden, aldus Woonstad, door middel van het plakken van een sticker naast 

hun deurbel en/of door vermelding van “niet akkoord” op een daartoe speciaal geopende 

website, de verstrekking van hun gegevens tegenhouden. 

De gegevens van de huurders betroffen alleen hun adressen. 

Klager heeft geen actie ondernomen, met als gevolg dat zijn adresgegevens door Woonstad 

zijn doorgegeven aan Woonenergie. 

Klager heeft bij Woonstad aangegeven dat deze wijze van het verkrijgen van toestemming 

(ook wel genoemd “opt-out”) in strijd is met de wet. 

Woonstad meent dat zij volgens de regels heeft gehandeld.  

Op 15 december 2015 heeft Woonstad klager laten weten geen aanleiding te zien haar 

standpunt te herzien en verwijst klager naar de Geschillenadviescommissie. 

Op 20 december 2015 heeft klager zijn klacht ingediend bij de Geschillenadviescommissie. 

De Geschillenadviescommissie heeft klager op 24 december 2015 als volgt bericht: 

“De commissie behandelt geen geschillen waarvoor een andere geschillenbeslechtende 

instantie bestaat. Uw geschil gaat erover dat u vindt dat de corporatie zich niet heeft 

gehouden aan de privacywetgeving. In de privacywetgeving is geregeld hoe geschillen over 

toepassing van deze wet behandeld moeten worden. U kunt daarvoor de kantonrechter 

inschakelen. Dit onderdeel van uw geschil is derhalve bij de Geschillenadviescommissie niet 

ontvankelijk.” 

Klager kan zich niet verenigen met deze gang van zaken heeft op 17 februari 2016 zijn 

klachten ingediend bij de Commissie AedesCode (hierna: commissie). 

 

4. Het verweer van Woonstad  

Woonstad voert inhoudelijk verweer en stelt primair: 

A. Niet-ontvankelijkheid.  

De commissie is niet bevoegd om het handelen van Woonstad te toetsen aan de 

bepalingen van materieel recht. De Geschillenadviescommissie heeft klager om 

deze reden verwezen naar de kantonrechter. 

               Subsidiair, mocht(en) de klacht(en) wel ontvankelijk zijn: 



B. Verweer klachten 

       De klachten zijn ongegrond en wel om de volgende redenen: 

1. De commissie toetst de naleving van de AedesCode. Door klager is niet gesteld 

noch toegelicht in welke zin Woonstad deze zou hebben overtreden. Indien door 

Woonstad niet conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zou zijn 

gehandeld, dit mutatis mutandis niet met zich meebrengt dat Woonstad niet 

integer zou hebben gehandeld en daarmee in strijd met artikel 5 AedesCode.  

2. Duurzaamheid is een onderdeel van het vastgoedbeleid en de bedrijfsvoering van 

Woonstad. Het is een doelstelling en een dienstverlening van Woonstad.  

3. Woonstad heeft geen enkel commercieel belang/doel bij de samenwerking met 

Woonenergie. 

4. Verstrekken van gegevens aan Woonenergie.  

Woonstad gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar klanten. De privacy van 

klanten/huurders wordt gerespecteerd en de informatie op een deugdelijke manier 

in een administratie vastgelegd. Het is voor onbevoegden niet mogelijk daarvan 

kennis te nemen. Uitsluitend de adressen zijn doorgegeven aan Woonenergie. 

Andere (contact)gegevens, zoals de naam, zijn niet doorgegeven. Volgens 

Woonstad kan dit niet (zonder meer) aangemerkt worden als persoonsgegevens. 

Immers, een adres zonder andere gegevens identificeert in principe direct noch 

indirect een natuurlijk persoon. 

Meer subsidiair, mocht er geconcludeerd worden dat er wel sprake is van het verstrekken 

van persoonsgegevens:   

5. Woonstad heeft een gerechtvaardigd belang en heeft een zorgvuldige 

belangenafweging gemaakt. 

 Volgens Woonstad heeft zij een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 

onder f Wbp. Woonstad heeft niet in strijd gehandeld met artikel 8 en 9 Wbp. 

Voorts verwijst Woonstad naar de opinie van de Artikel 29-werkgroep. Volgens 

deze werkgroep dient er bij een beroep op een gerechtvaardigd belang een 

belangenafweging te worden gemaakt. De belangenafweging kan in het voordeel 

van de verantwoordelijke uitvallen, indien (onder meer) de volgende waarborgen in 

acht worden genomen: het bieden van een opt-out; informatieverstrekking en 

transparantie; het minimaliseren van de data die worden verwerkt. 

6. Alle huurders zijn van te voren geïnformeerd over de samenwerking met 

Woonenergie en in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen de 

verstrekking van gegevens door Woonstad. 

Bezwaar kon worden gemaakt op de volgende manieren: 

- via een afmeld-link op internet; 

- telefonisch, schriftelijk, per e-mail of persoonlijk aan de balie in de kantoren van 

Woonstad; 

- een sticker op de deurbel plakken. 



 

            Van geen van deze opt-out mogelijkheden heeft klager gebruik gemaakt. 

Op dit verweer zal, voor zover nodig, de commissie hierna ingaan. 

 

5. De beoordeling 

5.1 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van klacht 1 ( De Geschillenadviescommissie heeft de klacht onder 2 

geformuleerd ten onrechte niet ontvankelijk verklaard). 

Volgens het reglement van de commissie geldt dat, indien een klacht niet in behandeling 

wordt genomen door klachten-/geschillencommissie van een corporatie, klager dáárover 

een klacht kan indienen bij de commissie. 

 De Geschillenadviescommissie heeft de klacht niet in behandeling genomen, dus de 

commissie acht zich bevoegd de klacht hierover in behandeling te nemen. 

Woonstad stelt in haar verweer dat de commissie niet bevoegd is om het handelen van 

Woonstad te toetsen aan de bepalingen van materieel recht. Deze stelling wordt door 

Woonstad op geen enkele wijze nader onderbouwd. 

De commissie zal op dit verweer dan ook niet verder ingaan. 

De commissie beoordeelt klacht 1 ontvankelijk.  

Ten aanzien van klacht 2 ( Het zonder toestemming van klager verstrekken van zijn 

persoonlijke gegevens aan derden door Woonstad ). 

Volgens klager heeft Woonstad niet conform de Wbp gehandeld door zonder zijn 

uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan een derde partij te geven. Woonstad 

heeft daarmee in strijd met artikel 5 (“integer ondernemen”) AedesCode gehandeld, aldus 

klager. 

Volgens artikel 8 AedesCode geldt onder meer: “indien de corporatie niet voldoet aan het in 

de AedesCode bepaalde kan een ieder die hierbij een redelijk en direct belang heeft ter zake 

een klacht indienen bij de Commissie AedesCode.” 

De commissie is van oordeel dat klager in deze zaak een redelijk en direct belang heeft, nu 

naar zijn mening zijn recht op privacy is geschonden. Het recht op privacy is een 

grondrecht. 

De commissie beoordeelt klacht 2 ontvankelijk. 

5.2. Klachten 

Ten aanzien van klacht 1: De Geschillenadviescommissie heeft de klacht onder 2 

geformuleerd ten onrechte niet in behandeling genomen.  



Ter beoordeling ligt de vraag of de Geschillenadviescommissie volgens haar                            

reglement heeft gehandeld door de klacht van klager niet in behandeling                                       

te nemen en hem te verwijzen naar de kantonrechter.  

De Geschillenadviescommissie heeft als argument aangevoerd om de klacht niet in 

behandeling te nemen dat er een andere geschillenbeslechtende instantie bestaat voor 

geschillen over de privacywetgeving en laat klager vervolgens weten dat hij de 

kantonrechter kan inschakelen.  

De commissie deelt deze visie niet.   

Volgens artikel 10 lid 3c (ontvangst en ontvankelijkheid geschil) van het Reglement 

Geschillenadviescommissie geldt: “ een geschil kan niet in behandeling worden genomen 

indien klager bij een andere, specifiek daartoe uitgeruste commissie terecht kan.”   

Een dergelijke specifiek daartoe uitgeruste geschillenbeslechtende commissie als bedoeld 

in genoemd artikel is er echter niet. De Autoriteit Persoonsgegevens, vermeld in de Wbp, is 

niet een dergelijke instantie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft weliswaar ook een 

toezichthoudende taak, maar zij kan, naar het oordeel van de commissie, niet gezien 

worden als een specifiek daartoe uitgeruste geschillenbeslechtende instantie. 

De Geschillenadviescommissie verwijst klager naar de kantonrechter, als 

geschillenbeslechtende instantie. 

 Deze verwijzing door de Geschillenadviescommissie is, naar het oordeel van de commissie, 

niet correct. Met het woord “commissie” in artikel 10 lid 3c Reglement kan niet bedoeld zijn 

de kantonrechter.  Verder merkt de commissie op, voor zover van belang, dat deze zaak 

onder de competentie van de rechtbank zou vallen en niet de kantonrechter. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat naar het oordeel van de commissie de 

Geschillenadviescommissie niet volgens haar reglement heeft gehandeld door de klacht 

niet in behandeling te nemen en klager te verwijzen naar de kantonrechter. 

Het feit dat men kan terugvallen op de rechter ontslaat de Geschillenadviescommissie niet 

van de plicht om deze klacht in behandeling te nemen. 

De commissie ziet voor de Geschillenadviescommissie dan ook geen enkele belemmering 

de klacht in behandeling te nemen en advies uit te brengen. 

Daarbij wijst de commissie erop dat klachten-/geschillencommissies van corporaties, 

ingesteld op grond van artikel 16 BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector), juist bedoeld 

zijn om rechters te ontlasten en om een laagdrempelige instantie te vormen voor huurders. 

De commissie is van oordeel dat de Geschillenadviescommissie ten onrechte de klacht van 

klager niet in behandeling heeft genomen en deze heeft verwezen naar de kantonrechter. 

Klacht 1 wordt gegrond verklaard. 

Ten aanzien van klacht 2: Het zonder toestemming van klager verstrekken van zijn 

persoonlijke gegevens aan derden door Woonstad. 

 



 

 

De commissie is niet bevoegd een oordeel te geven over de daadwerkelijke inhoud van een 

klacht. De taak van de commissie is te beoordelen of er procedureel correct en conform de 

AedesCode is gehandeld door de corporatie en/of haar onderdelen. De commissie mag 

slechts marginaal toetsen. 

Omdat de commissie niet de bevoegdheid heeft een inhoudelijk oordeel te geven over 

klacht 2 en de Geschillenadviescommissie, volgens de commissie,  daartoe wel bevoegd is, 

verwijst de commissie klacht 2 terug naar de Geschillenadviescommissie voor een 

inhoudelijke beoordeling. De Geschillenadviescommissie dient zich dan ook uit te spreken 

over het gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 onder f Wbp, waar Woonstad zich 

op beroept. 

 Klacht 2 blijft hier verder buiten bespreking. 

Mocht de Geschillenadviescommissie bij de beoordeling van deze klacht klager in het 

ongelijk stellen dan kan klager zich alsnog tot de commissie wenden. De commissie kan in 

dat geval, zoals eerder gesteld, de uitspraak van de Geschillenadviescommissie slechts 

marginaal toetsen. Een inhoudelijke beoordeling geeft de commissie niet. De commissie is 

namelijk geen beroepsinstantie.   

 

De Commissie AedesCode doet de volgende uitspraak: 

1. Klacht 1 is gegrond.  

2. Klacht 2 wordt voor een inhoudelijke beoordeling terugverwezen naar de 

Geschillenadviescommissie. 

3. Woonstad dient de Geschillenadviescommissie te informeren over deze uitspraak. 

 

Namens de Commissie AedesCode 

 

 

Drs. W.J. Deetman 

voorzitter 

 

 

 

 



 

 

C.c.:                                                                                                                                                                                  

- Bestuur van Woonstad Rotterdam, conform artikel 11 lid 3 Reglement AedesCode 

- Raad van commissarissen van Woonstad Rotterdam, conform artikel 11 lid 6 Reglement 

AedesCode 

- Aedes vereniging van woningcorporaties, conform artikel 11 lid 7 Reglement AedesCode 


