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Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van 

overlastgevend en crimineel gedrag   

 

Besluit van … 2016, houdende nadere regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens in 

verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag   

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enz., 

enz., enz.  

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van … 2016, mede namens Onze 

Minister van Veiligheid en Justitie, nr. …, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid en artikel 10b, zevende en achtste lid, van de Wet bijzondere 

maatregelen grootstedelijke problematiek, en artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van … 2016, nr. …); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2016, nr. …, Directie 

Constitutionele Zaken en Wetgeving 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1  

Voor toepassing van het bij dit besluit bepaalde wordt verstaan onder: 

- bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, 

van de Wet bescherming persoonsgegevens;  

- bereidverklaring: schriftelijke verklaring van of namens de eigenaar van een woonruimte dat hij 

bereid is die woonruimte aan de aanvrager van de huisvestingsvergunning in gebruik te geven; 

- functionaris: functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens; 

- persoonsgegeven: persoonsgegeven als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet 

bescherming persoonsgegevens; 

- politiegegeven: elk persoonsgegeven als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet 

politiegegevens;  

- wet: Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; 

- woningzoekende: de persoon of personen die op het tijdstip van de aanvraag van een 

huisvestingsvergunning de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en voornemens zijn zich te 

huisvesten in de woonruimte waarvoor een huisvestingsvergunning wordt aangevraagd; 

- woonverklaring: verklaring van de burgemeester als bedoeld in artikel 10b, vierde lid, van de wet.  

 

Artikel 2 

Dit besluit is van toepassing indien de burgemeester of het college van burgemeester en 

wethouders persoonsgegevens verwerken in het kader van het afgeven van een woonverklaring of 
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in het kader van een besluit op de aanvraag van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 

5, derde lid, van de wet.  

 

Hoofdstuk 2. Aanvraag van de huisvestingsvergunning  

Artikel 3 

1. Indien een woningzoekende een huisvestingsvergunning aanvraagt waarvoor hij op basis van 

artikel 5, derde lid, onderdeel a, van de wet, een verklaring omtrent het gedrag dient te 

overleggen, verwerkt het college van burgemeester en wethouders in een bestand de volgende 

persoonsgegevens:  

a. de datum van de aanvraag; 

b. de naam, geboortedatum en het adres, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, van de Wet 

basisregistratie personen, van de woningzoekende; 

c. het adres van de woonruimte waarvoor de huisvestingsvergunning wordt aangevraagd;  

d. de bereidverklaring; 

e. de verklaring omtrent het gedrag van de woningzoekende. 

2. Indien een woningzoekende een huisvestingsvergunning aanvraagt waarvoor op basis van 

artikel 5, derde lid, onderdeel b, van de wet, een onderzoek op basis van politiegegevens wordt 

verlangd, verwerkt het college van burgemeester en wethouders in een bestand de volgende 

persoonsgegevens:  

a. de datum van de aanvraag; 

b. de naam, geboortedatum en het adres, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q van de wet 

basisregistratie personen, van de woningzoekende; 

c. het adres van de woonruimte waarvoor de huisvestingsvergunning wordt aangevraagd; 

d. de bereidverklaring. 

 

Artikel 4 

1. Indien een woningzoekende een huisvestingsvergunning aanvraagt waarvoor op basis van 

artikel 5, derde lid, onderdeel b, van de wet, een onderzoek op basis van politiegegevens wordt 

verlangd, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders de aanvraag om een 

huisvestingsvergunning op basis van de criteria die zijn opgenomen in de huisvestingsverordening 

en geen betrekking hebben op de gedragingen uit de politiegegevens, bedoeld in artikel 10a van de 

wet. 

2. Indien de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in het eerste lid, in aanmerking 

komt voor een huisvestingsvergunning, stelt het college van burgemeester en wethouders de 

burgemeester in kennis van de aanvraag om een huisvestingsvergunning, waarbij het de 

persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b en c, verstrekt aan de 

burgemeester. 

 

Hoofdstuk 3. Woonverklaring 

Artikel 5 
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Indien het college van burgemeester en wethouders de burgemeester in kennis stelt van de 

aanvraag als bedoeld in artikel 4, tweede lid, verwerkt de burgemeester de persoonsgegevens, 

bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b en c, in een bestand. 

 

Artikel 6 

1. Indien het college van burgemeester en wethouders de burgemeester in kennis stelt van de 

aanvraag als bedoeld in artikel 4, tweede lid, verzoekt de burgemeester de politiechef van de 

regionale eenheid waarin de gemeente gelegen is zo spoedig mogelijk een overzicht te verstrekken 

van de relevante politiegegevens, de duiding ervan en de periode waarop deze gegevens 

betrekking hebben in het kader van het onderzoek, bedoeld in artikel 3, tweede lid.  

2. De politiechef van de regionale eenheid waarin de gemeente gelegen is, pseudonimiseert de 

persoonsgegevens van andere personen dan de woningzoekende in de te verstrekken relevante 

politiegegevens.  

3. De burgemeester verwerkt de gegevens die hij op basis van het eerste lid van de politiechef van 

de regionale eenheid ontvangt in het bestand, bedoeld in artikel 5. 

 

Artikel 7 

1. De burgemeester beoordeelt de persoonsgegevens bedoeld in artikel 6, eerste lid, op basis van 

de criteria, bedoeld in artikel 10b, vierde lid, van de wet. 

2. Indien de burgemeester een woningzoekende hoort als bedoeld in artikel 10b, zesde lid, van de 

wet, wordt dit verwerkt in het bestand, bedoeld in artikel 5. 

3. De burgemeester verklaart in de woonverklaring of er op basis van de beoordeling van de aan 

hem verstrekte relevante politiegegevens, de duiding ervan en de periode waarop deze gegevens 

betrekking hebben, gronden zijn om de huisvestingsvergunning te weigeren of aan de 

vergunningverlening voorschriften te verbinden. In dit laatste geval vermeldt de burgemeester in 

de woonverklaring welke voorschriften dit zijn.   

4. Indien er gronden zijn om de huisvestingsvergunning te weigeren of aan de vergunningverlening 

voorschriften te verbinden, vermeldt de burgemeester in de woonverklaring de naam van de 

woningzoekende van wie het gedrag geleid heeft tot het verstrekken van deze woonverklaring. 

5. De burgemeester verstrekt de woonverklaring aan de woningzoekende die de 

huisvestingsvergunning aanvraagt. Hij verstrekt een afschrift van de woonverklaring aan het 

college van burgemeester en wethouders. 

 

Artikel 8 

De burgemeester verwerkt de woonverklaring als een persoonsgegeven in het bestand, bedoeld in 

artikel 5. 

 

Hoofdstuk 3. Autorisatie en mandatering verwerking persoonsgegevens 

Artikel 9 

1. De burgemeester is geautoriseerd om de ontvangen gegevens van de politiechef van de 

regionale eenheid, bedoeld in artikel 6, eerste lid, als persoonsgegevens in het bestand, bedoeld in 

artikel 5, te verwerken.  
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2. Het college van burgemeester en wethouder is geautoriseerd om de persoonsgegevens, bedoeld 

in artikel 3, eerste en tweede lid, in het bestand, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, te 

verwerken.  

 

Artikel 10  

1. De burgemeester kan besluiten om onder hem werkzame personen, bedoeld in artikel 10b, 

achtste lid, van de wet, aan te wijzen die de bevoegdheid krijgen tot het uitvoeren van de taken 

genoemd in de artikelen 6 tot en met 8, 9, eerste lid, 14, 17, eerste lid en 19, eerste lid.    

2. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten om onder hem werkzame personen 

aan te wijzen die de bevoegdheid krijgen tot het uitvoeren van de taken genoemd in de artikelen 3, 

4, 9, tweede lid, 12, 13, 15, 17, tweede lid en 19, tweede lid.    

3. De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders vermeldt in het 

besluit, bedoeld in het eerste lid of tweede lid, de periode waarvoor welke bevoegdheid is verleend.  

 

Artikel 11 

1. De burgemeester neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat uitsluitend 

de personen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, de politiegegevens verwerken. 

2. Het college van burgemeester en wethouders neemt passende technische en organisatorische 

maatregelen, zodat uitsluitend de personen bedoeld in artikel 10, tweede lid, de persoonsgegevens 

verwerken.  

 

Hoofdstuk 4. Afgifte van de huisvestingsvergunning  

Artikel 12 

1. Indien een woningzoekende een huisvestingsvergunning aanvraagt waarvoor hij op basis van 

artikel 5, derde lid, onderdeel a, van de wet, een verklaring omtrent het gedrag dient te 

overleggen: 

a. weigert het college van burgemeester en wethouders een huisvestingsvergunning indien: 

1°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, niet in 

aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning;  

2°. de woningzoekende geen verklaring omtrent het gedrag kan overleggen en het college geen 

toepassing geeft aan de hardheidsclausule, bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de wet.   

b. verleent het college van burgemeester en wethouders de huisvestingsvergunning indien:  

1°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking 

komt voor een huisvestingsvergunning en de woningzoekende een verklaring omtrent het 

gedrag overlegt; 

2°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking 

komt voor een huisvestingsvergunning en geen verklaring omtrent het gedrag kan overleggen, 

maar het college van burgemeester en wethouders toepassing geeft aan de hardheidsclausule, 

bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de wet. 



CONCEPT–Amvb selectieve woningtoewijzing Wbmgp (consultatieversie) 

5 
 

2.  Indien een woningzoekende een huisvestingsvergunning aanvraagt waarvoor op basis van 

artikel 5, derde lid, onderdeel b, van de wet, een onderzoek op basis van politiegegevens wordt 

verlangd: 

a. weigert het college van burgemeester en wethouders een huisvestingsvergunning indien: 

1°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, niet in 

aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning; 

2°. de burgemeester in de woonverklaring verklaart dat er gronden zijn om de 

huisvestingsvergunning te weigeren en het college van burgemeester en wethouders geen 

toepassing geeft aan de hardheidsclausule, bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van de wet. 

b. verleent het college van burgemeester en wethouders de huisvestingsvergunning indien:  

1°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking 

komt voor een huisvestingsvergunning en de burgemeester in de woonverklaring verklaart dat 

er geen gronden zijn om de huisvestingsvergunning te weigeren; 

2°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking 

komt voor een huisvestingsvergunning en de burgemeester in de woonverklaring verklaart dat 

er gronden zijn om een huisvestingsvergunning te verlenen waaraan voorschriften zijn 

verbonden, in welk geval het college van burgemeester en wethouders in de 

huisvestingsvergunning deze voorschriften opneemt; 

3°. de woningzoekende op basis van de criteria, bedoeld in artikel 4, eerste lid, in aanmerking 

komt voor een huisvestingsvergunning en de burgemeester in de woonverklaring verklaart dat 

er gronden zijn om de huisvestingsvergunning te weigeren, maar het college van burgemeester 

en wethouders toepassing geeft aan de hardheidsclausule, bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van 

de wet. 

 

Artikel 13 

1. Het college van burgemeester en wethouders verwerkt in het bestand, bedoeld in artikel 3, 

eerste of tweede lid:  

a. op welke van de in artikel 12 genoemde grond de huisvestingsvergunning is verleend of 

geweigerd; 

b. indien er voorschriften zijn verbonden aan de vergunning, welke voorschriften dat zijn; 

c. indien de vergunning is geweigerd of er voorschriften aan de vergunning zijn verbonden de 

naam van de persoon, bedoeld in artikel 7, vierde lid;  

d. een afschrift van de woonverklaring. 

2. Indien de bevoegdheid tot het verlenen van een huisvestingsvergunning op basis van artikel 19 

van de Huisvestingswet 2014 door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd 

aan eigenaars of beheerders van woonruimte, dan wordt in het schriftelijk verleend mandaat 

bepaald dat een afschrift van het besluit op de aanvraag van een huisvestingsvergunning wordt 

toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders. Indien een woningzoekende een 

huisvestingsvergunning aanvraagt waarvoor hij op basis van artikel 5, derde lid, onderdeel a, van 

de wet, een verklaring omtrent het gedrag dient te overleggen, wordt tevens in het schriftelijk 

verleend mandaat bepaald dat een afschrift van de verklaring omtrent het gedrag wordt 

toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en 

wethouders verwerkt het afschrift van het besluit op de aanvraag van een huisvestingsvergunning 



CONCEPT–Amvb selectieve woningtoewijzing Wbmgp (consultatieversie) 

6 
 

en, indien van toepassing, het afschrift van de verklaring omtrent het gedrag in het bestand, 

bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid.  

 

Hoofdstuk 5. Inzage bij bezwaar en doelbinding gegevens 

Artikel 14 

1. Indien de burgemeester een bezwaarcommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet 

bestuursrecht, instelt, hebben de leden van deze commissie inzage in de persoonsgegevens van de 

woningzoekende die bezwaar maakt, die zijn opgenomen in het bestand, bedoeld in artikel 5. De 

leden van de bezwaarcommissie hebben een geheimhoudingsplicht.   

2. Indien het college van burgemeester en wethouders een bezwaarcommissie als bedoeld in 

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, instelt, hebben de leden van deze commissie 

inzage in de persoonsgegevens van de woningzoekende die bezwaar maakt, die zijn opgenomen in 

het bestand, bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid. De leden van de bezwaarcommissie hebben 

een geheimhoudingsplicht.   

 

Artikel 15 

1. De burgemeester draagt er zorg voor dat de personen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, de 

persoonsgegevens uit het bestand, bedoeld in artikel 5, niet voor andere doeleinden gebruiken. 

2.  Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de personen, bedoeld in 

artikel 10, tweede lid, de persoonsgegevens uit het bestand, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede 

lid, niet voor andere doeleinden gebruiken. 

 

Hoofdstuk 6. Logbestand  

Artikel 17  

1. De burgemeester houdt een bestand bij van: 

a. de besluiten, bedoeld in artikel 10, eerste lid, en 

b.  de data en tijden waarop de personen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, hun bevoegdheden 

hebben uitgeoefend.  

2. Het college van burgemeester en wethouders houdt een bestand bij van: 

a. de besluiten, bedoeld in artikel 10, tweede lid, en 

b. de data en tijden waarop de personen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, hun bevoegdheden 

hebben uitgeoefend.  

 

Hoofdstuk 7. Systeembeveiliging  

Artikel 18 

1. De burgemeester draag er zorg voor dat de beveiliging van het bestand, bedoeld in artikel 5, 

voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens artikel 13 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens.  

2. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat:  
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a. de beveiliging van het bestand, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, voldoet aan de eisen 

gesteld bij of krachtens artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens; 

b. een functionaris wordt aangesteld.  

3. De functionaris, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, rapporteert jaarlijks zijn bevindingen 

over het rechtmatig gebruik van het bestand, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, het 

bestand, bedoeld in artikel 5, en het bestand, bedoeld in artikel 17, eerste en tweede lid, aan de 

gemeenteraad. Daarna worden de persoonsgegevens in de bestanden, bedoeld in artikel 17, eerste 

lid, onderdeel b en tweede lid, onderdeel b, vernietigd. 

 

Hoofdstuk 8. Vernietigen en bewaren van persoonsgegevens bij de gemeenten 

Artikel 19 

1. De burgemeester draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens in het bestand, bedoeld in artikel 

5, worden vernietigd na het onherroepelijk worden van de woonverklaring. 

2. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat: 

1°. De persoonsgegevens in het bestand, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, worden 

bewaard voor de evaluatie van de maatregel, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de wet, en voor 

de evaluatie ten behoeve van het verslag, bedoeld in artikel 17 van de wet;   

2°. de persoonsgegevens bedoeld in subonderdeel 1°, na het onherroepelijk worden van het 

besluit tot het al dan niet verlenen van een huisvestingsvergunning, uitsluitend kunnen worden 

geraadpleegd na een schriftelijke machtiging van de functionaris.  

 

Hoofdstuk 9. Beslistermijnen 

Artikel 20 (gereserveerd) 

 

Hoofdstuk 10. Wijziging van het Besluit politiegegevens 

Artikel 21 

Het Besluit politiegegevens wordt als volgt gewijzigd:  

 

In artikel 4:3, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 

b. de burgemeester ten behoeve van: 

1. de beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap op grond van de 

Rijkswet op het Nederlanderschap, en 

2. de afgifte van de woonverklaring, bedoeld in artikel 10b, vierde lid, van de Wet bijzondere 

maatregelen grootstedelijke problematiek. 

 

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen 

Artikel 22 

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  
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Artikel 23 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve 

woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag.   

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad 

zal worden geplaatst. 

 

 

 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst  

 

 

 

 

 

drs. S.A. Blok 


