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INLEIDING 

 

 

De Werkgroep Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag heeft onder begeleiding van Aedes en met guidance 

(advies) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) enkele documenten opgesteld die corporaties kunnen 

ondersteunen bij het inrichten en gebruik van een gedeelde signaleringslijst. Het betreft het (model)protocol 

Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag en een bijbehorend (model) DPIA (Data Protection Impact Assessment). 

 

Tot medio 2020 was het beeld dat de in het protocol beschreven verwerkingen van persoonsgegevens 

vergunningplichtig zijn. Door recente rechtelijke uitspraken is deze verwerking niet meer vergunningplichtig. Dat 

bevestigt de AP ook. Wel gelden voor deze verwerkingen en het delen van dit soort persoonsgegevens de algemene 

waarborgen welke de AVG voorschrijft. De AP zal de corporaties indien noodzakelijk ook hierop toetsen. Deze 

modeldocumenten helpen in de zorgvuldige opzet en het gebruik van gedeelde signaleringslijsten, en in het voldoen 

aan de vereisten van de AVG hieromtrent. 

 

Het protocol bevat de bepalingen en voorwaarden waaronder deze signaleringslijst kan worden ingezet. Denk aan 

uitwerking van de grondslag, de rechten van betrokkenen en andere noodzakelijke bepalingen. Naast het  

(model)protocol bevat de aanvraag ook een (model) DPIA. In deze DPIA worden de privacyrisico’s voor betrokkenen in 

kaart gebracht en aan de hand daarvan moeten de maatregelen worden benoemd.   

  

Deze toelichting bevat informatie over het gebruik van het (model)protocol en kan als handvat dienen bij de aanvraag 

van een vergunning bij de AP (voor zover rechtens vereist). In het (model)protocol staan generiek geldende bepalingen 

en voorwaarden waaronder deze signaleringslijst kan worden ingezet en worden adviezen verstrekt voor de zaken die 

niet algemeen vastgesteld of geregeld kunnen worden (en vaak lokaal of regionaal bepaald). 

 

In dit document wordt per element een korte toelichting gegeven over wat er regionaal/ lokaal aan- of ingevuld dient te 

worden en waarmee daarbij rekening dient te worden gehouden. Het advies is om dit protocol binnen je organisatie te 

laten invullen, en tenminste te laten toetsen, door de Privacy Officer en/of Functionaris Gegevensbescherming.  

 

In het (model)protocol is Blauw gearceerd wat afhankelijk is van de specifieke situatie in de regio, en de inrichting en 

het karakter van het woonruimteverdeel-/bemiddelingssysteem. Dit zal op basis van de lokale/regionale situatie 

ingevuld moeten worden.  

   

LEESWIJZER 
De opbouw van dit document is: 

A. Toelichting op de opbouw van het (model)protocol en de zaken die de regio/corporatie zelf moet invullen 

B. Toelichting bij gebruik van (model) DPIA: de zaken die de regio/corporatie zelf moet invullen 

C. Bijlage Contactgegevens van werkgroepleden betrokken bij opstellen van modeldocumenten
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A. TOELICHTING OP DE OPBOUW VAN HET (MODEL)PROTOCOL 
EN DE ZAKEN DIE DE REGIO/CORPORATIE ZELF MOET INVULLEN 

 

De punten worden onderstaand toegelicht. De nummers corresponderen met de hoofdstuknummers in het protocol. 

 

ONDERDEEL 2.   DEELNEMERS EN REGIO  
Vul hier de Blauw gearceerde gegevens van je regio in en benoem de deelnemers die dit protocol gaan gebruiken/ 

ondertekenen. (Conform het overzicht in de Samenwerkingsovereenkomst of deelnemers aan de Stichting.) 

 

 

ONDERDEEL 4.   OVERWEGINGEN INZAKE HET GERECHTVAARDIGD BELANG 
De paragraaf 4.4 Nieuwe-kansbeleid:  

In het (model)protocol staat een uitgebreide paragraaf over het Nieuwe-kansbeleid. Controleer of die overeenstemt 

met het beleid binnen de regio/corporatie. Pas het desgewenst aan. Heb je dit ‘strenger’ ingericht, houdt dan rekening 

met de verwachting dat de AP kritischer kijkt naar de vergunningsaanvraag.   
 

 

ONDERDEEL 5.   OPNAME CRITERIA 
Controleer of de inhoud aansluit bij de beleidsregels van je regio/corporatie en vul de ontbrekende zaken, zoals 

bedragen, aan. 

 

OPENSTAANDE VORDERINGEN/HOOGTE HUURACHTERSTAND 

In het protocol staat een termijn van huurachterstand van minimaal drie maanden. De leden van het Landelijk Overleg 

van Kantonsectorvoorzitters (LOK) hebben bepaald dat een vordering tot ontbinding bij huurachterstand alleen 

mogelijk is wanneer er in beginsel ten minste drie maanden Huurachterstand is (zie kader hieronder). 

 

 

‘De leden van het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) hebben tijdens de LOK-vergadering van 

6 februari 2006 ingestemd met de volgende aanbeveling van de commissie civiel- en procesrecht van het LOK:  

Een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst ─ betreffende woonruimte ─ alsmede tot ontruiming 

van het gehuurde wegens wanbetaling wordt in beginsel toegewezen, indien vaststaat dat er sprake is van een 

huurachterstand ter grootte van drie maandtermijnen, met dien verstande dat:   

▪ indien de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is, de lopende maand onder deze drie maanden 

begrepen is;  

▪ indien sprake is geweest van huurverhoging, een ‘oude’ maandtermijn als een volle maand wordt 

gerekend, mits de specificatie van de huurachterstand daaromtrent duidelijk is.  

De vordering wordt afgewezen, indien de huurachterstand niet gelijk is aan een bedrag van ten minste 

driemaal de maandhuur.’ 

 

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-

formulieren/Kanton#91f9dac2-9162-4807-9279-12843c3b539c40ef6192-b811-446a-8762-b23cafb16b763  

 

 

 

ONDERDEEL 6.   DE WERKING VAN DE SIGNALERINGSLIJST ONGEWENST 
HUURDERS GEDRAG 

De werking van de signaleringslijst is afhankelijk van de in gebruik zijnde software. In de verschillende regio’s wordt de 

werking van de woonruimteverdeling en de signaleringslijst door verschillende softwarepakketten ondersteund. Het 

meest voorkomend is de software van ZIG websoftware, Qvision en WoningNet. Het (model)protocol bevat een globale 

beschrijving van de werking per softwaresysteem. Bij het invullen van het protocol dient de juiste werking opgenomen 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Kanton#91f9dac2-9162-4807-9279-12843c3b539c40ef6192-b811-446a-8762-b23cafb16b763
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Kanton#91f9dac2-9162-4807-9279-12843c3b539c40ef6192-b811-446a-8762-b23cafb16b763
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te zijn. We adviseren je om de werking goed uit te werken voor je eigen regio/corporatie en waar mogelijk een schema 

op te nemen. Je kunt hiervoor deze globale beschrijving  

gebruiken, deze controleren op verschillen met de werking in de eigen regio en waar nodig aanpassingen en/of 

aanvullen.   

 

Naast de beschrijving van de software moet je aan dat hoofdstuk ook een goede beschrijving van de functionarissen 

toevoegen die toegang hebben tot de signaleringslijst (ook weer getoetst door de PO/FG).   
 

 

ONDERDEEL 7.   DUUR VAN DE UITSLUITING 
Geadviseerd wordt deze duur vast te stellen op maximaal vijf jaar. Landelijk blijkt dat een uitsluitingsperiode tussen drie 

en vijf jaar gangbaar is. Deze bandbreedte is ook opgenomen in het (model)protocol dat door de AP is goedgekeurd. Is 

een langere periode wenselijk, houd dan rekening met het volgende: het protocol is integraal goedgekeurd door de AP. 

Indien men van deze termijn, andere termijnen en bepalingen wil afwijken, zal men dat aanvullend moeten 

onderbouwen.   

 

Per soort ongewenst huurdergedrag kan je variëren in de termijn. Dat kun je per categorie invullen in de tabel in 

Hoofdstuk 7. 

 

 

ONDERDEEL 8.   INVOERVALIDATIE 
Het (model)protocol bevat een verwijzing naar de validatie van de ingevoerde gegevens. Zorg dus als regio/corporatie 

voor een zorgvuldige procedure voor geautoriseerde functionarissen en een controlecyclus waarin het gebruik van de 

signaleringslijst wordt getoetst.   

 

 

ONDERDEEL 9.   ZORGVULDIG TOETSINGSPROCES BIJ SIGNALERING 
In het (model)protocol staan enkele mogelijkheden genoemd qua toetsing en uitsluiting. Omschrijf hier wat voor jouw 

regio/corporatie van toepassing is.   

 

 

ONDERDEEL 10.   INFORMATIEPLICHT 
In het kader van de AVG zijn er verplichtingen omtrent het informeren over het bestaan van een signaleringslijst en het 

informeren van de personen (betrokkenen) die op de signaleringslijst worden gezet. Controleer de omschrijving en zorg 

dat de werkwijze voor je regio/corporatie in de praktijk wordt nageleefd in onder meer het privacystatement en neem 

de verwerking met startdatum op in het verwerkingsregister.   

 

 

ONDERDEEL 11.   VERIFICATIE VAN GEGEVENS 
Zie hiervoor de opmerkingen bij 8. 

 

 

ONDERDEEL 12.   VASTLEGGEN EN ONDERHOUDEN GEGEVENS 
Om de signaleringslijst te laten functioneren zijn bepaalde (persoons)gegevens noodzakelijk. De AVG gaat uit van data-

minimalisatie. Dat wil zeggen: gebruik niet meer persoonsgegevens, dan voor het doel waarvoor je ze gebruikt 

noodzakelijk is. Dit principe geldt ook bij het gebruik van signaleringslijsten. In het (model)protocol en in het (model) 

DPIA zijn de gegevens opgenomen die maximaal nodig zijn voor de goede werking van de signaleringslijst. Mogelijk dat 

binnen jouw regio minder gegevens gebruikt worden. Dan kun je dat in het protocol aanpassen. Ook kan het zijn dat je 

meer gegevens gebruikt. Het advies is om daar kritisch naar te kijken. Indien deze (persoons)gegevens toch noodzakelijk 

zijn, dan dient dit nadrukkelijk beargumenteerd worden en kan dit invloed hebben op de vergunningverlening door de 

AP.   
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ONDERDEEL 13.   RAADPLEGEN GEGEVENS DOOR DEELNEMERS 
Ook hier geldt dat je het protocol goed moet doornemen en de autorisaties/werkwijze van je regio/corporatie daarop 

moet afstemmen. 

 

 

ONDERDEEL 14.   TOEGANG EN BEVEILIGING 
Het samenwerkingsverband waarbinnen de signaleringslijst wordt gebruikt is samen met de deelnemers 

verantwoordelijk voor de passende beveiliging van de signaleringslijst. Denk hierbij aan zowel organisatorische als 

technische maatregelen. Deze passende beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van hoe dit binnen het 

samenwerkingsverband en bij de deelnemers is geregeld. De risico’s blijken uit de Data Protection Impact Assessment 

(DPIA). In bijlage C van het protocol en in de DPIA zal er een overzicht gemaakt moeten worden van welke 

beveiligingsmaatregelen er genomen zijn binnen het samenwerkingsverband én bij de deelnemers. 

 

 

ONDERDEEL 15.   RECHTEN VAN BETROKKENEN   
De rechten van betrokkenen conform de AVG, die gelden voor alle persoonsgegevens die een regio/corporatie van 

betrokkenen heeft, gelden ook voor de betrokkenen die op de signaleringslijst zijn gezet. Alle rechten zoals dus 

beschreven in het (model)protocol sluiten aan bij de praktijk rondom rechten van betrokkenen voor de andere 

persoonsgegevens die binnen een woningcorporatie worden verwerkt. We adviseren om voor de verschillende rechten 

van de betrokkenen zoals benoemd in dit hoofdstuk na te gaan of dit in de lokale/regionale situatie voldoende is 

ingeregeld. Mocht je als regio nog geen proces/werkwijze voor de rechten van betrokkenen hebben ingericht, dan 

adviseren we die als regio in te richten dan wel een procedure voor rechten van betrokkenen van één van de 

corporaties als geldend voor de regio te benoemen.  

 

Neem in het protocol op bij wie betrokkenen terechtkunnen voor deze rechten en op welke wijze betrokkenen gebruik 

kunnen maken van hun rechten. 

 

 

ONDERDEEL 16.  KLACHTEN EN GESCHILLEN 
Geef hier als regio/deelnemers aan of voor klachten tegen opname/gebruik van de Signaleringslijst Ongewenst 

Huurdersgedrag de gebruikelijke klachtenregeling geldt, of dat hiervoor een speciale route is ingericht. In het laatste 

geval moet je deze route hier beschrijven. 

 

 

ONDERDEEL 17 T/M 20.  TOETREDING EN UITTREDING/RECHTEN EN PLICHTEN  
 DEELNAME E.D. 
CONTROLEER DE BESCHRIJVING OP DE FEITELIJKE AFSPRAKEN IN JE REGIO, MAAR LET VOORAL OP HET INREGELEN VAN 

DE GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN. 

Naast de elementen genoemd in het protocol zien we ook elementen waar we er redelijkerwijs van uitgaan dat deze 

zijn opgenomen in samenwerkingsovereenkomsten die ten grondslag liggen aan de samenwerking op gebied van 

woonruimteverdeling. Dit zijn vaak stichtingen/verenigingen of samenwerkingsverbanden zonder juridische entiteit 

opgericht door de aangesloten woningcorporaties. Van deze items zijn dan ook geen uitwerkingen in het 

(model)protocol opgenomen, omdat deze buiten de scope van de modeldocumenten vallen. Het advies aan de 

gebruikers is om na te gaan of deze elementen geregeld zijn in de bovenliggende samenwerkingsovereenkomsten. 

Indien dit niet het geval is, dan wordt geadviseerd deze alsnog te beschrijven en op te nemen in een overeenkomst 

tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of ingeval van een entiteit, tussen de entiteit en de 

afzonderlijke deelnemers. 
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Met juridische entiteit   

Voor zover de deelnemende woningcorporaties een juridische entiteit (stichting of verenging) hebben opgericht, is het 

denkbaar dat deze juridische entiteit (primair) verantwoordelijk wordt gehouden voor de naleving van verschillende 

taken, zoals het informeren van betrokkenen, het respecteren van de rechten van betrokkenen en het in meer 

algemene zin inrichten van een contactpunt voor de betrokkenen. Ook is goed denkbaar dat deze juridische entiteit een 

centrale rol (zeggenschap) heeft bij bijvoorbeeld het melden van datalekken en het formaliseren van afspraken met 

(externe) verwerkers, zoals WoningNet. In aanvulling op het protocol dienen in dat geval over het voorgaande 

contractuele afspraken gemaakt te worden tussen iedere individueel deelnemende woningcorporatie en de 

betreffende juridische entiteit.   

  

Zonder juridische entiteit   

Bij een samenwerkingsverband zonder juridisch entiteit opgericht door deelnemende woningcorporaties zullen deze 

taken (formeel) bij één of meerdere van de deelnemende woningcorporaties (gezamenlijk) moeten (blijven) liggen. Dit 

verlangt heldere afspraken over de onderlinge verdeling van de bijbehorende rechten en plichten, inclusief de 

eventuele bevoegdheid om andere woningcorporaties in het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. Dat laatste 

is zeker relevant bij het voortvarend melden van datalekken en het formaliseren van afspraken met (externe) 

verwerkers. In aanvulling op het protocol dienen over het voorgaande contractuele afspraken gemaakt te worden 

tussen alle betreffende deelnemende woningcorporaties gezamenlijk.  

 

Zowel met als zonder separaat opgerichte juridische entiteit, is het allereerst van belang dat het de betrokkenen helder 

is bij wie deze voor welke zaken terechtkan. Dit verlangt een zekere transparantie in de tussen de woningcorporaties 

onderling – ook buiten het protocol – gemaakte afspraken. Ook is het uiteraard van belang dat de onderling gemaakte 

afspraken formeel worden vastgelegd. Daarbij ligt het voor de hand ook aandacht te besteden aan onderwerpen, zoals 

aanvang en einde deelname van een woningcorporatie, onderlinge verdeling van aansprakelijkheid en, voor zover nog 

niet opgenomen in het protocol, ook geheimhouding en doelbinding. De betreffende afspraken dienen aan te sluiten bij 

het protocol en mogen in ieder geval de waarborgen voor betrokkenen uit het protocol niet aantasten. 

 

 

ONDERDEEL 21 EN 22.  AUDIT EN PERIODIEKE VERPLICHTING   
Vul Hoofdstuk 21 volledig in. Wijkt het af, omschrijf dan hier duidelijk de maatregelen/procedures en feitelijke gang van 

zaken rondom de periodieke audits.   

 

 

ONDERDEEL BIJLAGE C.  PASSENDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN   
Vul deze bijlage C met de passende beveiligingsmaatregelen (technisch en organisatorisch) in zoals die ook opgesomd 

zijn in de DPIA. 

 

 

ONDERDEEL BIJLAGE D.  CONTACTPERSOON   
Vul deze bijlage D volledig in. Zorg ook wel voor een regelmatige actualisatie, zodat je weet wie de actuele 

contactpersonen zijn. 

 

 
ONDERDEEL BIJLAGE E.  BIJLAGE REGLEMENTEN EN CONTACTGEGEVENS 

GESCHILLENCOMMISSIE EN KLACHTENCOMMISSIE  
Vul deze bijlage E in met de regels en afspraken rondom klachten en geschillencommissie die op deze verwerking van 

toepassing zijn inclusief de contactpersonen en contactgegevens hiervoor. Zorg ook wel voor een regelmatige 

actualisatie, zodat je weet wie de actuele contactpersonen zijn. 
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OVERIGE ONDERWERPEN 
Bij signaleringssystemen is in de regel de verwerkingsverantwoordelijkheid als volgt geregeld: 

▪ De externe beheerder/softwareleverancier is verwerker van het centrale systeem waarin de registraties worden 

gedeeld met andere deelnemers (de corporaties). 

▪ De deelnemers zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerkingen in het centrale systeem. 

▪ De corporaties zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor de registraties van personen die zij invoeren in het 

eigen systeem, die vervolgens worden gedeeld met de aangesloten partijen via het centrale systeem. 
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B. TOELICHTING BIJ GEBRUIK VAN (MODEL) DPIA: DE ZAKEN DIE DE 
REGIO/CORPORATIE ZELF MOET INVULLEN 

 

Het (zelf)assessment is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

▪ Overzicht en context 

▪ Gegevens, processen, bewaartermijnen en ondersteunende instrumenten 

▪ Fundamentele principes 

 -    Evenredigheid en noodzaak 

-    Maatregelen om de persoonlijke rechten van de betrokkenen te beschermen 

▪ Risico’s 

-    Geplande of bestaande maatregelen 

-    Onrechtmatige toegang tot gegevens 

-    Ongewenste wijziging van gegevens 

-    Gegevens verdwijnen 

▪ Fundamentele principes 

-    Opsomming geplande acties 

▪ Bijlage: Matrix met combinatie van risico’s en bijbehorende mitigerende maatregelen (Excel) 

 

 

WERKWIJZE BIJ HET INVULLEN VAN DE DPIA 

Toelichting 

In het (model) DPIA is al vooringevuld wat een relatie heeft met het (model)procotol en ook reeds vooringevuld 

wat generiek van toepassing is. Het (model) DPIA biedt een vaste structuur aan van elementen van zelfassessment 

die minimaal geadresseerd dienen te worden. Overslaan of niet invullen van onderdelen is niet toegestaan, 

betrokken corporaties in het samenwerkingsverband moeten deze beoordeling aantoonbaar hebben uitgevoerd 

(artikel 35 lid 1 AVG).  

 

Het is aan te raden te checken of de vooringevulde inhoud ook past in de lokale situatie. De Groen gearceerde 

items zijn in ieder geval afhankelijk van de specifieke situatie in de regio en de inrichting en het karakter van het 

woonruimteverdeel-/bemiddelingssysteem. Deze Groene elementen zullen ingevuld moeten worden op basis van 

de specifieke situatie in de regio waarop het protocol en deze DPIA betrekking hebben. De specifieke uitwerking 

heeft (mede) als doel de onderbouwing te zijn van het gerechtvaardigd belang alsmede inzicht te geven in of 

risico’s voor betrokkene voldoende gemitigeerd worden door het samenwerkingsverband bij het hanteren van 

een Signaleringslijst Ongewenst Huurdersgedrag.  

 

Belangrijk 

De AVG schrijft voor dat een verwerkingsverantwoordelijke(n) de impact van een voorgenomen verwerking vooraf 

moet toetsen, als deze voorgenomen verwerking een verhoogd risico vormt voor de betrokkene(n) (artikel 35 en 

36 AVG). Vandaar dat deze DPIA als verplicht beschouwd mag worden in deze situatie.  
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BIJLAGE  

CONTACTPERSONEN WERKGROEP SIGNALERINGSLIJST ONGEWENST 
HUURDERSGEDRAG 
 

Naam 
 

Regio/organisatie E-mail 

Wim Broeders Woonbedrijf Eindhoven 
(Metropoolregio Eindhoven) 

w.broeders@woonbedrijf.com 

Anne-marie van 

Deursen  

‘Thuis (Metropoolregio 

Eindhoven) 

a.vandeursen@mijn-thuis.nl 

Jur Deckers  

 

Accolade Wonen jdeckers@Accolade.nl 

Menno Steenland  

 

Elkien menno.steenland@elkien.nl  

 

Jan Kerckhoffs  

 

Thuis in Limburg j.kerckhoffs@thuisinlimburg.nl  

 

Tamar Hagbi  

 

Woonstichting De Key  

Mattijs Ekkers  

 

Nijestee m.ekkers@nijestee.nl  

 

Hilko Batterink Lefier/Accolade Wonen h.batterink@accolade.nl  

 

Hanneke de Kruijf 

en Len Amendt 

Casade 

en Woning in Zicht 

 

lamendt@woninginzicht.nl 

Suzan Mouthaan Sociale verhuurders 

Haaglanden  

suzan.mouthaan@socialeverhuurdershaaglanden.nl  

  

Margriet Gruiters Woonlinie (Regio Woongaard) m.gruiters@woonlinie.nl 

Janneke van de 

Kreeke   

Klik voor Wonen j.vandekreeke@klikvoorwonen.nl 

 

Rian Rommens Klik voor Wonen r.rommens@klikvoorwonen.nl 

 

Geniva Lattig  Rochdale  GLattig@rochdale.nl 

 

Bas Buitendijk Aedes/VVA b.buitendijk@vva-informatisering.nl 

 

Stef de Waal Aedes/VVA s.dewaal@vva-informatisering.nl   
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