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Privacy en 
urgentiedienstverlening
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Woningcorporatie
Artikel 46 Woningwet

Gemeente
• Huisvestingswet
• Gemeentelijke

huisvestingsverordeningen
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Huisvestingswet en
huisvestingsverordeningen
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• Artikel 12 Huisvestingswet

1. In de huisvestingsverordening kan de gemeenteraad bepalen dat voor een of meer daarbij aangewezen categorieën woonruimte bij het verlenen van 

huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden waarvoor de voorziening in de behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is.

2. De gemeenteraad legt, indien hij toepassing heeft gegeven aan het eerste lid, in de huisvestingsverordening de criteria vast volgens welke de woningzoekenden, 

bedoeld in dat lid, worden ingedeeld in urgentiecategorieën.

• Artikel 13 Huisvestingswet

2. In de huisvestingsverordening stelt de gemeenteraad regels omtrent de wijze waarop woningzoekenden kunnen verzoeken om indeling in een urgentiecategorie.

• Artikel 2.6.2. Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

3. De [urgentie]aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden: 

a) stukken waaruit blijkt dat de aanvrager als woningzoekende is ingeschreven in het aanbodinstrument als bedoeld in artikel 2.2.3, eerste lid;

b) informatie over de aard en oorsprong van het huisvestingsprobleem dat aan de aanvraag ten grondslag ligt; en

c) informatie over het inkomen en het vermogen van het huishouden van aanvrager

5. Burgemeester en wethouders kunnen in aanvulling op het derde lid, nadere gegevens en bescheiden eisen waar een aanvraag in ieder geval van vergezeld moet 

gaan en kunnen een aanvraagformulier vaststellen.

Het verwerken van informatie over de woningzoekende
(persoonsgegevens) is inherent aan een

urgentieaanvraag en de afhandeling daarvan
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Vanaf 25 mei 2018: Algemene 
verordening 
gegevensbescherming (2016/679)

Wet bescherming persoonsgegevens is 
komen te vervallen

Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming 

Verzamelwet Gegevensbescherming

AVG in 
vogelvlucht
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Belangrijkste begrippen

• Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een

natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de

hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,

een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de

fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale

identiteit van die natuurlijke persoon

• Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door

middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

• Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met

anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens

vaststelt

• Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een

dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke

persoonsgegevens verwerkt

• Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

AVG in 
vogelvlucht
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Basisbeginselen AVG

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

2. Doelbinding (welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden)

3. Minimale gegevensverwerking (toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk)

4. Juistheid (correct en actueel)

5. Opslagbeperking (niet langer dan noodzakelijk voor het doel)

6. Integriteit en vertrouwelijkheid (technische en organisatorische maatregelen

7. Verantwoordingsplicht

AVG in 
vogelvlucht
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Wettelijke grondslagen (artikel 6 AVG)

a.    Toestemming betrokkene

b.    Uitvoering overeenkomst met betrokkene

c.    Naleving wettelijke plicht verwerkingsverantwoordelijke

d.    Beschermen vitale belangen betrokkene / ander persoon

e.    Vervulling van taak van algemeen belang / openbaar gezag

f.    Behartiging van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke of een 

derde, tenzij belangen, grondrechten, fundamentele belangen van betrokkene zwaarder 

wegen

AVG in 
vogelvlucht
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Rechten van betrokkenen

• Recht op transparantie (art. 12)

• Recht op informatie (art. 13 en 14)

• Recht op inzage en kopie (art. 15)

• Recht op rectificatie en wissing ‘recht op vergetelheid’ (art. 16, 17 en 19)

• Recht om te beperken hoe gegevens worden gebruikt (art. 18)

• Recht van bezwaar (art. 21)

• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten (art. 22)

• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77)

• Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen (art. 79)

• Collectief actierecht (art. 80)

• Recht op schadevergoeding (art. 82)

AVG in 
vogelvlucht
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Hot topics
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Meerdere partijen betrokken

Enkele gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten, 

urgentiecommissie, woningcorporatie(s), specialist 

urgentiedienstverlening Het Vierde Huis, IT-partijen, begeleider 

woningzoekende, zorginstelling, medisch adviseur, etc.

Onderlinge
gegevens-
uitwisseling
en
verantwoor-
delijkheden
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Do’s:
- Bepalen of elke partij persoonsgegevens

verwerkt
- Zo ja, vaststellen van de privacyol van 

deze partij
- Vaststellen of deling is toegestaan (e.g. 

wettelijke grondslag)
- Informeren van de woningzoekende
- Vastlegging verwerking in 

verwerkingsregister
- Eventueel: uitvoeren DPIA
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Don’ts
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Systemen

Voor de uitvoering van de urgentiedienstverlening wordt

gebruikgemaakt van meerdere systemen, e.g. eigen software

gemeenten, Urgentiewijzer, Voorrangsysteem (VRS),

Vergunningssysteem (VGS), Woonruimteverdeelsysteem van

corporaties, etc.

Onderlinge
gegevens-
uitwisseling
en
verantwoor-
delijkheden
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Do’s:
- Doorvoeren van passende

beveiligingsmaatregelen (e.g. logging, 
meerfactorauthenticatie)

- Rollen en rechten
- Minimale gegevensverwerking
- Wettelijke basis (voor koppeling

systemen)
- Implementeren van tools om rechten van 

betrokkenen te kunnen uitvoeren
- Doorvoeren bewaartermijnen
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Don’ts
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Gegevens die door hun aard bijzonder 

gevoelig zijn

• Gegevens over ras en etniciteit

• Gegevens over politieke opvattingen

• Gegevens over religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen

• Gegevens over lidmaatschap van een vakbond

• Gegevens over gezondheid

• Gegevens over iemands seksuele gedrag of gerichtheid

• Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van de betrokkene

• Genetische gegevens

• Strafrechtelijke gegevens

• Financiële gegevens

Bijzondere
persoons-
gegevens
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Hoofdregel: verwerking is verboden
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Gegevens die door hun aard bijzonder 

gevoelig zijn
Bijzondere
persoons-
gegevens
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Do’s:
- Wees terughoudend met het verwerken

van bijzondere persoonsgegevens
- Controleer of er een wettelijke

uitzondering bestaat om de gegevens te 
mogen verwerken voor het doel

- Alleen de noodzakelijke gegevens
- Wees hierover transparant
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Don’ts
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Verdere verwerking

E.g. uitvoeren van statistisch onderzoek, zoals analyses, gebruik 

van de gegevens voor andere gemeentelijke taken

Verdere
verwerking
(doelbinding)
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Do’s:
- Controleer of de verdere verwerking

verenigbaar is
- Dit is afhankelijk van:

- verband tussen doeleinde en verdere verwerking
- verhouding betrokkene en verantwoordelijke
- aard van de gegevens
- gevolgen van de verdere verwerking
- passende waarborgen

- Verenigbaar?  Er is een wettelijke grondslag
aanwezig

- Niet verenigbaar?  Verwerking kan enkel op basis 
van toestemming of als dit nodig is om doelstellingen
artikel 23 AVG te waarborgen

Let op: bijzondere persoonsgegevens problematisch
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Don’ts
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• Niet alle rechten zijn absoluut!

• Afhankelijk van feiten en omstandigheden

Rechten van 
betrokkenen
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Do’s:
- Beoordelen of het verzoek van de betrokkene 

onder de AVG valt
- Opstellen intern beleid voor afhandeling 

verzoeken
- Toetsen of daadwerkelijk uitvoering moet 

worden gegeven aan het verzoek
- Inhoudelijke reactie binnen één maand, evt. 

verlenging 2 maanden
- Verzoek te algemeen: vraag om precisering!
- Andere motieven? Misbruik van recht
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Rechten van 
betrokkenen
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Do’s:
Inzage
- Overzicht van persoonsgegevens of ook van 

onderliggende documenten?
- Ook informatie over doeleinden, ontvangers, 

bewaartermijnen, etc.

Verwijdering
- Alle overige stakeholders die de gegevens

verwerken op de hoogte stellen
Let op: zorg dat alle gekoppelde systemen 
waarin gegevens van woningzoekenden 
worden verwerkt voor urgentiedoeleinden 
worden meegenomen in de afhandeling van 
het verzoek

- Overgaan tot volledige, onherroepelijke
verwijdering. Anonimiseren vaak niet
voldoende!
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Don’ts

Bron: Tweakers
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