
OVERLAST EN WOONFRAUDE 

64. Gegevensuitwisseling bij 
overlast en woonfraude 
MR. DR. M.B.J.  THIJSSEN 

Ver die persoonsgegevens van huurders uit willen wisselen ter voorkoming van overlast en 

woonfraude, worstelen in de praktijk met de voorwaarden die de privacywetgeving aan het uitwisselen van 

persoonsgillat stelt. Bij die visden wor~ijdrage sman. 

De situatie: een verhuurder van een woning gaat over tot 
beëindiging van een huurovereenkomst vanwege overlast, 
verboden onderverhuur en/of het telen van hennep. De 
gewezen huurder moet op zoek naar een andere woning. 
De verhuurder wil andere verhuurders of zelfs andere 
partij en zoals gemeente, politie en hulpverlening waarschu-
wen voor de huurder door zijn naam te verstrekken en de 
reden van beëindiging van de huurovereenkomst. Mag dat? 

Aanleiding 

De verhuurder die de naam van de gewezen huurder en 
de reden van beëindiging van de huurovereenkomst aan 
andere verhuurders verstrekt, verwerkt persoonsgegevens 
in de zin van de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (hierna `AVG'). De AVG merkt namelijk alle gegevens 
die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identifi-
ceerbare natuurlijke persoon als persoonsgegevens aan.' 
Dat betekent dat niet alleen de naam van de gewezen 
huurder een persoonsgegeven is, maar ook de reden van de 
beëindiging van de huurovereenkomst. 

Als sprake is van het verwerken van persoonsgegevens, 
dan is de AVG in beginsel van toepassing.2  Dat wil zeggen 
dat de verhuurder aan de voorwaarden van de AVG moet 
voldoen (ook als het een particuliere verhuurder is). Als 
de verhuurder daaraan voldoet, dan is het verwerken van 
persoonsgegevens toegestaan. 

De AVG vervangt sinds 25 mei 2018 samen met de Uitvoe-
ringswet Algemene verordening persoonsgegevens (hierna 
`UAVG') de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna 
`Wbp'). De voorwaarden die de AVG aan het verwerken 
van persoonsgegevens stelt, zijn grotendeels gelijk aan de 
voorwaarden die de Wbp daaraan stelde. De AVG verschilt 
met name van de Wbp doordat de sancties bij het niet-na-

 

1 Art.4 onder 1 AVG. 

2 De materiele en territoriale reikwijdte van de AVG blijft in deze bijdrage 

buiten beschouwing, zie daarvoor art. 3 en 4 AVG. 
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komen forser zijn. Dat is dan ook de reden dat de meeste 
bedrijven en organisaties aan de AVG willen voldoen. 

Zo ook de meeste verhuurders. Zij hebben sinds de 
komst van de AVG stappen gezet om bij het verwerken 
van persoonsgegevens van huurders aan de voorwaarden 
van de AVG te voldoen. Zo hebben zij onder andere een 
register van verwerkingen aangelegd, een procedure voor 
het melden van datalekken geïmplementeerd, huurders 
geïnformeerd en afspraken met verwerkers AVG-proof 
gemaakt. Aan de meeste voorwaarden die de AVG aan het 
verwerken van persoonsgegevens stelt, wordt in de praktijk 
inmiddels voldaan. 

Waar in de praktijk nog mee gewor-

 

steld wordt, zijn de voorwaarden uit 

de AVG en de UAVG die gelden bij het 

uitwisselen van persoonsgegevens 

Waar in de praktijk nog mee geworsteld wordt, zijn de 
voorwaarden die gelden bij het uitwisselen van persoons-
gegevens. Bij die voorwaarden wordt in deze bijdrage stil-
gestaan. Het doel is om het probleem en oplossingsrich-
tingen daarvoor duidelijk te maken. Het doel is niet om 
een pasklare, oplossing voor het probleem te geven. Zoals 
hierna zal blijken, vereist een oplossing namelijk maatwerk. 

Voorwaarden 

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens ter voorko-
ming van overlast en woonfraude moeten verhuurders de 
volgende drie voorwaarden in het oog houden: 
1. bijzondere wetgeving; 
2. bijzondere persoonsgegevens, BSN of strafrechtelijke 

persoonsgegevens; 
3. doelbinding. 

NUMMER 7, NOVEMBER 2020 / SOU TIJDSCHRIFT HUURRECHT IN PRAKTIJK, 



GEGEVENSUITWISSELING 

Ad 1) Bijzondere wetgeving 
Op het uitwisselen van persoonsgegevens tussen verhuur-
ders zijn de voorwaarden van de AVG en de UAVG van 
toepassing. Bij het uitwisselen met andere partijen, zoals 
de gemeente, de politie en andere hulpverlening kunnen 
daarnaast of in plaats daarvan andere voorwaarden komen 
kijken. Zo kan voor het uitwisselen van persoonsgegevens 
met de gemeente de Wet basisregistratie personen relevant 
zijn, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet 
bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.' 
Voor de politie is de Wet politiegegevens' relevant en voor 
hulpverleners onder andere de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst. 

Het voert te ver om in deze bijdrage uiteen te zetten welke 
andere voorwaarden dan die uit de AVG en de UAVG 
kunnen gelden bij het uitwisselen van persoonsgegevens 
met andere partijen. Dat is immers afhankelijk van het 
antwoord op de vraag met welke partijen persoonsgege-
vens uitgewisseld worden. Het is ook niet nodig om in deze 
bijdrage uiteen te zetten welke andere voorwaarden voor 
welke andere partijen kunnen gelden. Zij zijn daar immers 
zelf verantwoordelijk voor. Dat neemt niet weg dat het voor 
verhuurders belangrijk is te weten dat bij het uitwisselen 
van persoonsgegevens met andere partijen, andere voor-
waarden kunnen komen kijken en dat die andere voorwaar-
den aan het uitwisselen van persoonsgegevens in de weg 
kunnen staan. Zo bepaalt de Wet basisregistratie personen 
precies aan wie welke persoonsgegevens verstrekt mogen 
worden, bevat de Wet politiegegevens een geheimhoudings-
verplichting en de Wet op de geneeskundige behandelings-
overeenkomst een beroepsgeheim. 

Ad 2) Bijzondere persoonsgegevens, BSN en strafrechtelijke 
persoonsgegevens 
Aan het uitwisselen van persoonsgegevens kan ook art. 9 
AVG in de weg staan. Uit art. 9 AVG volgt namelijk dat het 
verwerken van zogenaamde bijzondere persoonsgegevens 
in beginsel verboden is. Dat is alleen anders als één van de 
wettelijke uitzonderingen van art. 9 lid 2 AVG en art. 22 
e.v. UAVG zich voordoet. Bijzondere persoonsgegevens zijn 
de in art. 9 lid 1 AVG genoemde soorten persoonsgegevens. 
Het gaat om persoonsgegevens over onder andere ras, etni-
sche afkomst en gezondheid. 

De uitzonderingen van art. 9 lid 2 AVG en art. 22 t/m 24 
UAVG gelden voor alle in art. 9 lid 1 AVG genoemde soor-
ten bijzondere persoonsgegevens. Dat betekent bijvoor-
beeld dat het verbod om bijzondere persoonsgegevens te 
verwerken altijd doorbroken kan worden als degene op 
wie het gegeven betrekking heeft (hierna ook `betrokkene') 
daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.' Vanwege de 

3 Waarover: F. Pommer & M.B.J.Thijssen,'Bestrijding van woonoverlast 

HIP 2017/126, p. 13-17. 

4 Waarover: M. Dijkstra,'Het gebruik van politiegegevens door een woning-

corporatie in een civiele procedure', HIP 2016/48, p. 18-22. 

5 Art. 9 lid 2 onder a AVG. 

strenge eisen die de AVG aan toestemming stelt,6  kan in 
de praktijk maar weinig gebruik van deze uitzondering 
worden gemaakt. 

De uitzonderingen van art. 25 en verder UAVG gelden 
per soort bijzondere persoonsgegevens. Zo bevat art. 30 
UAVG uitzonderingen op het verbod om persoonsgegevens 
over gezondheid te verwerken. Uit genoemd artikel volgt 
dat dit bijvoorbeeld is toegestaan door instellingen voor 
gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening als 
dat nodig is voor een goede behandeling of verzorging van 
de betrokkene of voor het beheer van de instelling. Daaruit 
volgt niet dat dit ook is toegestaan door verhuurders die 
rekening willen houden met een bepaalde zorgbehoefte van 
een huurder. 

Behalve voor het verwerken van bijzondere persoonsgege-
vens, geldt ook voor het verwerken van Burgerservicenum-
mers (hierna `BSN') en strafrechtelijke persoonsgegevens 
dat dit in beginsel verboden is.' Uit art. 46 UAVG volgt 
dat het verwerken van BSN slechts is toegestaan ter uitvoe-
ring van een wettelijke verplichting en dan slechts voor de 
doelen die in de wet zijn bepaald. Het komt er daarmee op 
neer dat het verwerken van BSN door verhuurders zelden 
is toegestaan.' 

Uitzonderingen op het verbod om strafrechtelijke persoons-
gegevens (waaronder niet alleen gegevens over veroorde-
lingen worden verstaan, maar ook over verdenkingen en 
hinderlijk gedrag) te verwerken, zijn te vinden in art. 32 
en 33 UAVG. Zo is het verwerken van strafrechtelijke 
persoonsgegevens door de verhuurder zelf toegestaan voor 
het screenen van een huurder vóór het aangaan van een 
huurovereenkomst en voor het voeren van een procedure 
tegen hem.9  Daarnaast is het verwerken daarvan toegestaan 
ter bescherming tegen strafbare feiten die tegen (perso-
neel van) de verhuurder zelf zijn of worden gepleegd.7" 
Wil de verhuurder strafrechtelijke persoonsgegevens niet 
voor hemzelf verwerken, maar om een andere verhuur-
der te waarschuwen, dan is daar een vergunning van de 
Autoriteit Persoonsgegevens (hierna `AP') voor nodig." De 
AP verleent een vergunning als het uitwisselen 'noodza-
kelijk is met het oog op een zwaarwegend belang van [de 
andere verhuurder] en ]als] bij de uitvoering is voorzien in 
zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad'. Om te 
beoordelen of dat het geval is, moet de verhuurder in ieder 
geval een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna 

6 Zie onder andere art. 7 en 8 AVG, waaruit onder andere volgt dat 

aangetoond moet kunnen worden dat toestemming verleend is en dat 

toestemming steeds ingetrokken moet kunnen worden. 

7 Art. 10 AVG. 

8 Bepaalde verhuurders mogen BSN wel verwerken zodat de Belasting-

 

dienst na kan gaan of hun huurders recht op huurtoeslag hebben, zie 

art. 38 Awir en art. 1a en 1 b Ub Awir. 

9 Art. 22 onder den art. 33 lid 2 onder a UAVG. 

10 Art. 33 lid 2 onder b UAVG. 

11 Art. 33 lid 4 en 5 UAVG. 
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`clpia', zie hierna onder `voorwaarden (vervolg)') uitvoeren 
en een protocol opstellen. Dat maakt een vergunning niet 
geschikt als uitzondering op het verbod om strafrechtelijke 
persoonsgegevens te verwerken in incidentele gevallen.12 

Verhuurders die persoonsgegevens 
willen uitwisselen, moeten zich de 

vraag stellen of het gaat om bij-

 

zondere persoonsgegevens, BSN of 
strafrechtelijke persoonsgegevens 

Het verbod om bijzondere persoonsgegevens, BSN en straf-
rechtelijke persoonsgegevens te verwerken, brengt met zich 
mee dat verhuurders die persoonsgegevens willen uitwis-
selen ter voorkoming van overlast en woonfraude, zich de 
vraag moeten stellen of het gaat om bijzondere persoons-
gegevens, BSN of strafrechtelijke persoonsgegevens. Als 
dat zo is, moeten zij eerst nagaan of er een uitzondering 
is op het verbod om die persoonsgegevens uit te wisselen, 
zoals een vergunning van de AP. Als er geen uitzondering is, 
mogen zij die persoonsgegevens niet uitwisselen. 

Vermeldenswaardig in verband met het voorgaande is een 
uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 28 april 
2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:3374). De verhuur-
der vorderde in die zaak in conventie de ontbinding van 
de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning 
vanwege het kweken van hennep. De huurder vorderde in 
reconventie onder andere dat het de verhuurder verboden 
werd daarover persoonsgegevens met andere verhuurders 
te delen via een bepaalde signaleringsmodule. Het hof 
wees die vordering af. Het overwoog dat de verhuurder de 
persoonsgegevens mocht delen en dat van strafrechtelijke 
persoonsgegevens geen sprake was: 

`In dit geval gaat het om verwerking van een gegeven dat 
bestaat uit een code. [De verhuurder] geeft via de signa-
leringsmodule aan Woonurgentie Groningen een "code 2" 
door. Die code is als zodanig geen strafrechtelijk gegeven. 
Deze code staat voor "hennep" en is evenmin op zichzelf 
een strafrechtelijk gegeven. In de context van de signale-
ringsmodule en het bedoelde gebruik daarvan geeft [de 
verhuurder] met "code 2" door dat vanwege de aanwezig-
heid van hennepplanten in de van haar gehuurde woning 
de huurovereenkomst met [de huurder] is beëindigd. Dat 
gegeven — de civielrechtelijke beëindiging van de huurover-
eenkomst vanwege hennepteelt in de woning — houdt op 
zichzelf evenmin in een gegeven van strafrechtelijke aard. 
Onder bijkomende feiten en/of omstandigheden kan uit 
de aanduiding "hennep" — waarmee aldus civielrechtelijk 
bezien ongeoorloofde hennepteelt is bedoeld — volgen dat 
naast dat civielrechtelijk ongeoorloofd handelen (ook) 
sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Dat is 

12 Zie ook: Autoriteit Persoonsgegevens. Verg unning aanvragen, https:// 
autoriteitpersoonsgegevens.nl/ni/zelf-doen/vergunning-aanvragen. 
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echter naar het oordeel van het hof onvoldoende om in dit 
geval de verwerking van een "code 2" aan te merken als 
een strafrechtelijke persoonsgegeven als hiervoor bedoeld. 
Of [de huurder] strafrechtelijk is of wordt vervolgd en is 
of zal worden veroordeeld, volgt ook niet zonder meer 
uit de enkele (civielrechtelijk ongeoorloofde) aanwezig-
heid van een hennepplantage in de woning, laat staan uit 
de verwerking van "code 2" en dit te minder gelet op de 

door [de huurder] betwiste verantwoordelijkheid ter zake. 
Dat de code per saldo wel duidt op ongewenst huurdersge-
drag maakt dit niet anders. De slotsom is dat het hof [de 
huurder] niet volgt in haar betoog dat in haar geval voor 
verwerking van haar persoonsgegevens in de signalerings-
module de strengere regels van artikel 10 AVG gelden.' 

Het is de vraag de AP het oordeel van het hof onderschrijft. 
Het strookt ook niet met eerdere rechtspraak van de Recht-
bank Noord-Nederland.13 

Ad 3) Doelbinding 
Als vaststaat dat bijzondere wetgeving niet aan het uitwis-
selen van persoonsgegevens in de weg staat en als vast-
staat dat geen sprake is van het uitwisselen van bijzondere 
persoonsgegevens, BSN of strafrechtelijke persoonsgege-
vens waarvoor een verwerkingsverbod geldt, komt de derde 
voorwaarde in beeld die verhuurders in het oog moeten 
houden. Die voorwaarde vloeit voort uit art. 5 en 6 AVG. 

Uit art. 5 AVG volgt dat verhuurders alleen persoonsgege-
vens van een huurder mogen verzamelen als zij daar een 
concreet doel voor hebben dat rechtmatig is. Aan dat doel 
zijn zij vervolgens gebonden. Zo mogen zij in het kader van 
dataminimalisatie niet méér persoonsgegevens verzamelen 
dan voor dat doel nodig is en mogen zij persoonsgegevens 
niet langer bewaren dan voor dat doel nodig is. 

Uit art. 6 lid 1 AVG volgt dat een doel rechtmatig is als 
het op één van de in dat artikel genoemde gronden geba-
seerd kan worden. De gronden waarop verhuurders het 
gros van de verwerkingen van persoonsgegevens van de 
huurder kunnen baseren zijn: de uitvoering van de huur-
overeenkomst, de uitvoeringen van een voor hen geldende 
wettelijke verplichting, de toestemming van de huurder 
en/of het behartigen van een gerechtvaardigd belang dat 
zwaarder weegt dan het belang van de huurder. Denk aan 
de verwerking van persoonsgegevens van de huurder voor 
het opstellen en uitvoeren van een huurovereenkomst of 
voor het doorvoeren van een inkomensafhankelijke huur-
verhoging.14 

Verhuurders die zich geconfronteerd zien met overlast of 
woonfraude kunnen de verwerking van persoonsgege-
vens van de huurder die nodig is om daar een einde aan te 
maken, baseren op het uitvoeren van de huurovereenkomst 

13 Rb.Noord Nederland 18 april 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7896; 
Rb. Noord-Nederland 12 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:691. 

14 Art. 7:252a BW. 
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en/of het behartigen van hun gerechtvaardigd belang. Dat 
betekent dat die verwerking voldoet aan art. 5 en 6 AVG 
(mits niet méér persoonsgegevens van de huurder verwerkt 
worden dan voor dat doel nodig is en mits die persoons-
gegevens niet langer bewaard worden dan voor dat doel 
nodig is). 

Het vereiste van doelbinding brengt met zich mee dat 
verhuurders die persoonsgegevens van de gewezen huur-
der vervolgens willen uitwisselen met andere verhuurders 
dat niet zomaar mogen doen. Zij hebben de betreffende 
persoonsgegevens verzameld om aan overlast of woon-
fraude een einde te maken. Dát kan gebaseerd worden op 
de uitvoering van de huurovereenkomst en de behartiging 
van hun gerechtvaardigd belang. Dat geldt niet, althans niet 
zonder meer voor de verstrekking van die persoonsgege-
vens aan andere verhuurders of aan derden teneinde hen 
voor overlast of woonfraude te waarschuwen. Die verstrek-
king kan in ieder geval niet gebaseerd worden op de uitvoe-
ring van de huurovereenkomst of op de uitvoering van een 
wettelijke verplichting. De huurder zal voor die verwerking 
ook geen toestemming willen verlenen. Wil die verwerking 
rechtmatig zijn, dan moet die dus gebaseerd kunnen worden 
op het gerechtvaardigd belang van de verhuurder of van 
de andere verhuurders. Dat belang kan zijn dat zij willen 
voorkomen dat zij met ernstige overlast en woonfraude te 
maken hebben. Dat belang moet dan worden afgewogen 
tegen het belang van de huurder. Dat is lastig en dat wordt 
nog lastiger als die verstrekking niet alleen aan andere 
verhuurders, maar ook aan derden plaatsvindt. Dat zijn 
doorgaans de politie en de gemeente. Uit art. 6 lid 1 AVG 
volgt evenwel dat zij als overheidsinstanties de verkrijging 
en verwerking van persoonsgegevens niet op het gerecht-
vaardigd belang kunnen baseren. Zij moeten nagaan of de 
verwerking door hen ziet op, kort gezegd, de vervulling van 
een taak van algemeen belang.15 

Uit art. 6 lid 4 AVG volgt dat er nog een alternatief is voor 
de verhuurder die persoonsgegevens van de gewezen huur-
der wil verstrekken. Art. 6 lid 4 AVG luidt namelijk als 
volgt: 

`Wanneer de verwerking voor een ander doel dan dat 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld (...) houdt 
de verwerkingsverantwoordelijke [in dit geval de verhuur-
der] bij de beoordeling van de vraag of de verwerking voor 
een ander doel verenigbaar is met het doel waarvoor de 
persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld onder meer 
rekening met: 

a. ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens zijn verzameld en de doeleinden van de 
voorgenomen verdere verwerking; 

b. het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, 
met name wat de verhouding tussen de betrokkenen [in 

15 Art.6 lid 1 onder e AVG. 
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dit geval de huurders] en de verwerkingsverantwoordelijke 
betreft; 

c. de aard van de persoonsgegevens, met name of bijzon-
dere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, 
overeenkomstig artikel 9, en of persoonsgegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten worden 
verwerkt, overeenkomstig artikel 10; 

d. de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere 
verwerking voor de betrokkenen; 

e. het bestaan van passende waarborgen, waaronder even-
tueel versleuteling of pseudonimisering.' 

Uit overweging 50 voorafgaand aan de AVG volgt dat als 
er sprake is van een `verdere verwerking' van persoonsge-
gevens die `verenigbaar' is met de verwerking waarvoor 
de betreffende persoonsgegevens verzameld zijn, voor die 
verdere verwerking niet vereist is dat die gebaseerd kan 
worden op één van de in art. 6 lid 1 genoemde grondsla-
gen AVG. Wel is vereist dat dan voldaan is aan de andere 
voorwaarden van de AVG, zoals die van dataminimalisatie. 
Ook is vereist dat de verhuurders of de andere partijen aan 
wie de persoonsgegevens verstrekt worden, voldoen aan de 
voorwaarden van de AVG. Dat wil onder andere zeggen dat 
zij een rechtmatig doel moeten hebben voor het verkrijgen 
van persoonsgegevens. 

Art. 6 lid 4 AVG biedt in de praktijk perspectief voor 
het uitwisselen van persoonsgegevens van de huurder die 
verzameld zijn voor het beëindigen en daarmee uitvoeren 
van de huurovereenkomst. Het doel waarvoor de betref-
fende persoonsgegevens verzameld zijn, is immers verwant 
aan het doel waarvoor ze verder verwerkt worden (onder-
deel a). Lastig is wel dat de verhouding tussen de verhuurder 
en de huurder een afhankelijke is (onderdeel b) en dat de 
gevolgen van de verdere verwerking groot kunnen zijn voor 
de huurder (onderdeel e). Het gevaar ligt immers op de loer 
dat hij als gevolg van de verdere verwerking geen woning 
meer krijgt. Wil de verdere verwerking desondanks verenig-
baar zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens van 
de huurder verzameld zijn, dan komt het met name aan 
op het bestaan van passende waarborgen en daarmee op 
de concrete wijze waarop de verhuurder persoonsgegevens 
van de huurder uitwisselt. 

Praktijk: convenanten 

De wijze waarop persoonsgegevens in de praktijk vaak 
uitgewisseld worden, is op basis van een convenant tussen 
de verhuurder, de andere verhuurders, politie, gemeente en 
andere (hulpverlenende) instanties. Als een convenant op 
de juiste wijze is opgesteld, kan het voorzien in passende 
waarborgen. Op de juiste wijze wil zeggen dat het zoda-
nig is opgesteld dat het daadwerkelijk handvatten biedt 
die gericht zijn op het nakomen van de voorwaarden van 
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de AVG door het beheersen van de concrete risico's bij het 
uitwisselen van persoonsgegevens. 

Dat het opstellen en ondertekenen van 

een convenant een voorwaarde (en 

daarmee voldoende) is voor het uitwis-

selen van persoonsgegevens, wordt in 

de praktijk nog regelmatig gedacht 

Op de juiste wijze wil niet zeggen, dat het convenant de 
voorwaarden van de AVG in algemene zin herhaalt. Dat 
het opstellen en ondertekenen van een convenant een voor-
waarde (en daarmee voldoende) is voor het uitwisselen 
van persoonsgegevens, wordt in de praktijk nog regelmatig 
gedacht. Dat is niet juist: het opstellen en ondertekenen van 
een convenant is géén voorwaarde voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens, laat staan dat met het opstellen van een 
convenant aan de voorwaarden van de AVG is voldaan. Of 
dat zo is, hangt af van de inhoud van het convenant. Als 
het op de juiste wijze is opgesteld, dan is daarin aandacht 
besteed aan de drie voorwaarden die hiervoor de revue 
zijn gepasseerd. Dat vereist dat in ieder geval de volgende 
vragen beantwoord worden: 
1. Wat is het concrete doel voor het uitwisselen van per-

soonsgegevens? 
2. Welke persoonsgegevens zijn voor het in vraag 1 be-

doelde doel nodig? 
3. Betreffen de in vraag 2 bedoelde persoonsgegevens ook 

bijzondere persoonsgegevens, BSN, strafrechtelijke per-
soonsgegevens of andere persoonsgegevens waarvoor 
een verwerkingsverbod geldt (zoals politiegegevens of 
gegevens die onder een beroepsgeheim vallen)? Zo niet, 
ga door naar vraag 5. 

4. Valt het in vraag 1 bedoelde doel onder één van de uit-
zonderingen op het verbod om de in vraag 3 bedoelde 
persoonsgegevens te verwerken? Zo niet, dan mogen 
die persoonsgegevens niet uitgewisseld worden. 

5. Wie beschikt/beschikken over de persoonsgegevens die 
uitgewisseld mogen worden? 

6. Voor welk doel heeft/hebben zij die persoonsgegevens 
verzameld? 

7. Is het in vraag 6 bedoelde doel verenigbaar met het in 
vraag 1 bedoelde doel (toetsen aan art. 6 lid 4 AVG)? 
Zo ja, ga door naar vraag 9. Zo niet, ga door naar vraag 
8 (dat geldt ook als de AVG en de UAVG niet van toe-
passing zijn). 

8. Heeft de in vraag 5 bedoelde partij een grondslag als 
bedoeld in art. 6 AVG of de van toepassing zijnde bij-
zondere wetgeving voor het verstrekken van de in vraag 
2 bedoelde persoonsgegevens voor het in vraag 1 be-
doelde doel? Denk aan toestemming of een wettelijke 
verplichting. 

9. Wie heeft/hebben die persoonsgegevens nodig voor het 
in vraag 1 bedoelde doel? 

10.Heeft de in vraag 9 bedoelde partij een grondslag als 
bedoeld in art. 6 AVG of de van toepassing zijnde bij-
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zondere persoonsgegevens voor het verkrijgen van de in 
vraag 2 bedoelde persoonsgegevens voor het in vraag 1 
bedoelde doel? 

Als alle vragen beantwoord zijn, is duidelijk welke partij 
welke persoonsgegevens mag verstrekken en welke partij 
welke persoonsgegevens mag verkrijgen. Als het om een 
incidentele verstrekking tussen twee partij en gaat, dan blijft 
het in beginsel bij het beantwoorden van alle vragen. Als 
het om een structurele verstrekking gaat tussen meer dan 
twee partijen, dan kan het raadzaam zijn om alle antwoor-
den te verwerken in afspraken, zoals in een convenant. 
Het convenant maakt dan inzichtelijk wie met wie welke 
persoonsgegevens uit mag wisselen en waarvoor. 

Voorwaarden (vervolg) 

Als aan de drie hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, 
dan is het uitwisselen van persoonsgegevens mogelijk. Wel 
moet dan nog aan de andere voorwaarden van de AVG 
worden voldaan. Ongeacht of sprake is van een inciden-
tele uitwisseling van persoonsgegevens of een structurele 
uitwisseling tussen meer dan twee partijen. Zo moeten 
verhuurders het uitwisselen van persoonsgegevens van 
huurders opnemen in hun register,16  moeten zij huurders 
over het uitwisselen informeren" en moeten zij eventuele 
datalekken melden bij de AP." Die voorwaarden worden 
in deze bijdrage niet allemaal besproken, omdat daarover 
inmiddels het nodige is geschreven.19  Wel wordt erop gewe-
zen dat de volgende drie voorwaarden bij een structurele 
uitwisseling van persoonsgegevens tussen meer dan twee 
partijen speciale aandacht verdienen: 

1.Dataminimalisatie 
Uit art. 5 AVG volgt dat niet méér persoonsgegevens 
verwerkt en uitgewisseld mogen worden dan nodig is voor 
het doel. Dat brengt met zich mee dat als vastgesteld is'dat 
het uitwisselen van persoonsgegevens mogelijk is, dat nog 
niet betekent dat alle persoonsgegevens steeds tussen alle 
partijen uitgewisseld mogen worden. Dat is meestal niet 
nodig voor het doel waarvoor uitgewisseld wordt. Dat 
betekent dat steeds moet worden nagegaan aan welke partij 
welke persoonsgegevens verstrekt mogen worden. 

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Zoals gezegd is iedere partij zelf verantwoordelijk voor 
het naleven van de voorwaarden die voor die partij gelden. 
Dat is niet anders als partijen in een samenwerkingsver-
band verenigd zijn en/of samenwerking op basis van een 
convenant. Dat volgt uit art. 26 AVG. Daaruit volgt ook dat 
partijen die persoonsgegevens uitwisselen daarover afspra-
ken moeten maken. Die afspraken moeten erop gericht zijn 

16 Art. 30 AVG. 

17 Art.12 e.v. AVG. 

18 Art. 33 AVG. 

19 Vg I.: R.C.H. Burgers & M.B.J.Thijssen/Bescherming van persoonsgegevens 

bij verhuur van woonruimte', HIP 2018/44, p.17-24. 
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GEGEVENSUITWISSELING 

dat het voor betrokkenen duidelijk is bij wie zij waarvoor 
terecht kunnen. Uiteraard kunnen ook die afspraken in het 
convenant worden vastgelegd. 

3. G egevensbeschermingseffectbeoordeling 
Uit art. 35 volgt dat bij een potentieel risicovolle verwer-
king een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna 
`dpia') uitgevoerd moet worden. Dat is een onderzoek 
naar de risico's van een verwerking met als doel die risi-
co's te beperken. Uit art. 35 volgt dat van een risicovolle 
verwerking onder andere sprake is bij een grootschalige 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens of strafrech-
telijke persoonsgegevens. Daar kan bij het uitwisselen van 
persoonsgegevens van huurders ter voorkoming van over-
last en woonfraude sprake van zijn. De dpia moet uitge-
voerd worden vóórdat het uitwisselen van start gaat. Ook 
hier biedt het convenant een uitkomst en wel voor het 
implementeren van de uitkomsten van de dpia. 

Toekomst: Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden 

Het moge duidelijk zijn dat het uitwisselen van persoons-
gegevens complex is en dat de praktijk behoefte heeft aan 
vereenvoudiging. Daarvoor is nieuwe wetgeving in de maak 
in de vorm van het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking 
door samenwerkingsverbanden (hierna ̀ WGS').2° Zowel de 
Afdeling advisering van de Raad van State als de AP zijn 
kritisch over het idee van nieuwe wetgeving als oplossing. 
De Afdeling wijst er terecht op dat de bestaande wetgeving 
mogelijkheden biedt.21  Zij wijst er voorts terecht op dat de 
partij die over bepaalde persoonsgegevens beschikt, gere-
geld ook over mogelijkheden beschikt om op te treden met 
als gevolg dat het uitwisselen van persoonsgegevens hele-
maal niet nodig is. 

Voor het uitwisselen van persoons-
gegevens is nieuwe wetgeving in 
de maak in de vorm van het wets-
voorstel Wet gegevensverwerking 
door samenwerkingsverbanden 

Ook over het wetsvoorstel zelf is de Afdeling kritisch.22 
De Afdeling wijst er terecht op dat de reikwijdte te ruim is 
waardoor het wetsvoorstel erg algemeen is en niet concreet. 
Voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen verhuur-
ders en andere partijen biedt het wetsvoorstel vooralsnog 

20 Kamerstukken 112019/20, 35447, nr. 1. 

21	 Vgl., in een advies over de aanpak van ondermijning: Afdeling advisering 

van de Raad van State/De rol van gemeenten in de bestuurlijke en inte-

grale aanpak van ondermijning', 20 maart 2019. 

22 Advies Afdeling advisering Raad van State, Kamerstukken112019/20, 

35447, nr. 4. 

hoe dan ook geen concrete oplossing: de insteek van het 
wetsvoorstel is namelijk om bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen samenwerkingsverbanden een basis 
te geven voor het uitwisselen van persoonsgegevens. De 
samenwerkingsverbanden die tot dusver zijn aangewezen, 
zijn samenwerkingsverbanden die zich niet specifiek op de 
aanpak van woonfraude richten. Reden om het wetsvoor-
stel in deze bijdrage aan te stippen, is dat het niet uitgeslo-
ten is dat samenwerkingsverbanden die zich daar wel op 
richten in de toekomst alsnog aangewezen worden. 

Afronding 

Terug naar de vraag of verhuurders persoonsgegevens van 
huurders mogen uitwisselen ter voorkoming van overlast 
en woonfraude. Uit deze bijdrage volgt dat dat mag als zij 
aan de voorwaarden van de AVG voldoen. Uit deze bijdrage 
volgt ook dat het lastig kan zijn om aan die voorwaarden 
te voldoen, met name naarmate bij het uitwisselen meer 
partijen betrokken zijn en het uitwisselen structureler van 
aard is. Daaraan verandert zelfs nieuwe wetgeving niets. 
Daarom is het advies aan de verhuurder die overlast en 
woonfraude wil voorkomen, om eerst stil te staan bij de 
vraag of het nodig is om daarvoor persoonsgegevens van 
huurders uit te wisselen en of er geen alternatieven zijn. 
Denk aan screening van huurders vóór het aangaan van de 
huurovereenkomst, onder andere met behulp van een zoge-
naamde verhuurdersverklaring. Denk ook aan het aangaan 
van huurovereenkomsten op basis waarvan overlast en 
woonfraude aangepakt kunnen worden en aan het daad-
werkelijk aanpakken daarvan. Daarvoor is het uitwisselen 
van persoonsgegevens meestal niet nodig. Het maken van 
afspraken met andere verhuurders over dezelfde (strikte) 
aanpak, is in de meeste gevallen voldoende. Voor die geval-
len waarin dat niet zo is, is het de vraag of het nodig is 
om op grote schaal persoonsgegevens vast te leggen. Als 
dat niet nodig is, bijvoorbeeld omdat het om een inciden-
teel geval gaat, geldt dat de AVG in het geheel niet van 
toepassing is. Voor die gevallen waarin het uitwisselen van 
persoonsgegevens wel vastgelegd moet worden, loont het 
dan om afspraken te maken in de vorm van een convenant. 

Dit artikel is afgesloten op 1 oktober 2020. 
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