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Inleiding 

In het kader van het verstrekken van woningen aan woningzoekenden, huurders en 

bewoners, legt Area persoonsgegevens vast. Area acht het van groot belang dat er 

zorgvuldig en met grootst mogelijke discretie wordt omgegaan met de persoonlijke 

gegevens van woningzoekenden, (oud-) huurders en bewoners. Persoonlijke 

gegevens worden met zorgvuldigheid beveiligd en beschermd omdat Area veel 

waarde hecht aan de bescherming van de privacy van haar huurders. De 

persoonsgegevens die Area verwerkt dienen juist, accuraat en up-to date te zijn. Area 

verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

worden verzameld en verwerkt. Area houdt zich voor de verwerking van alle 

persoonsgegevens aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

In dit reglement leest u hoe Area met de persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten 

zijn. 

Afdeling 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Definities 

In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: 

 

Beheerder: Degene die in opdracht van woningcorporatie Area belast is met het 

beheer van de persoonsgegevens. 

 

Bestand: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel 

van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch 

bepaalde wijze. Dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op 

verschillende personen. 

 

Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

 

Bewerker: degene die ten behoeve van Area persoonsgegevens verwerkt, zonder aan 

zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Wanneer derden in opdracht van Area 

persoonsgegevens verwerken, zal altijd een bewerkingsovereenkomst worden 

gesloten, waarin uitgebreide afspraken worden gemaakt over de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

Controleren: Met het proces van controleren wordt in dit reglement de procedure van 

het controleren van persoonlijke gegevens bedoeld. 

 

Convenant: Een overeenkomst tussen ten minste één overheidspartij en een of meer 

andere partijen. 

 

Datalek: Een inbreuk  op de beveiliging, bedoeld in artikel 13 WBP, die leidt tot de 

aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen 

heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. 



 
 

     

 

Derde: Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig 

persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker 

gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. 

 

Huurder(klant): In dit reglement worden woningzoekende, kandidaat huurder en 

huurder allen als huurder, dan wel klant beschouwd.  

 

Kandidaat- huurder: wanneer men een specifieke woning wil huren, wordt men als 

kandidaat-huurder aangemerkt. 

 

Ontvanger: Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Hieronder vallen 

ook de medewerkers van Area. 

 

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. 

 

Privacy Impact Assessment (PIA): Met een PIA wordt periodiek door Area onderzocht 

welk effect een of meerdere gegevensverwerkingen hebben op de persoonlijke 

levenssfeer. Het is een middel om te kijken of Area voldoende rekening houdt met de 

privacybelangen van betrokkenen en of verwerking(en) rechtmatig zijn. 

 

Toestemming van de betrokkene: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem of haar betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Verantwoordelijke: Woningcorporatie Area, Leeuweriksweg 12, 5402 XD Uden. Area 

stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. 

 

Verstrekken van persoonsgegevens (gegevensuitwisseling): Het bekend maken of ter 

beschikking stellen van persoonsgegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 

 

Verzamelen van persoonsgegevens: Het verkrijgen van persoonsgegevens. 

 

Woningzoekende: De eerste stap bestaat uit het inschrijven bij Area waar de zoektocht 

naar een passende woning begint. Op het moment van inschrijven en het zoeken van 

een woning wordt men als woningzoekende aangemerkt.  



 
 

     

 

Afdeling 2 Soorten gegevens 

 

Met onze informatieplicht informeren wij onze klanten over de wijze waarop wij met 

persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken persoonsgegevens voor activiteiten die 

nodig zijn om onze diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder verstaan wij: 

- Woningen aanbieden en zorg dragen voor een eerlijke woonruimteverdeling; 

- Woningen beheren en onderhouden; 

- Overlast en onrechtmatige bewoning tegengaan; 

- Zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare omgeving; 

- Huur- sloop- en andere overeenkomsten die samenhangen met beheer, de 

verhuur en uitvoeren en toezicht hierop; 

- Informatie verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages. 

 

Artikel 2 Algemene persoonsgegevens 

1. De gegevens worden slechts verwerkt voor onderstaande doeleinden: 

a. Om de woningzoekende te kunnen inschrijven via de website van Area, is 

het noodzakelijk dat woningzoekende zijn algemene persoonsgegevens 

verstrekt aan Area. Zonder die persoonsgegevens kan Area  

woningzoekende niet inschrijven en daardoor kan geen passende woning 

worden toegewezen.  

b. Het verkrijgen van de persoonsgegevens dient ter identificatie van de 

woningzoekende.  

c. Verder zijn de persoonsgegevens nodig  om te kunnen corresponderen en 

om een geschikte woning te vinden voor woningzoekende. Area dient de 

woningzoekende of huurder te kunnen bereiken wanneer er een woning 

toegewezen kan worden of onderhoud of reparaties plaats zullen vinden 

aan en in de woning.  

d. Daarnaast zijn persoonsgegevensvan groot belang bij het innen van 

eventuele vorderingen en bij het berekenen en vastleggen van 

inkomsten/uitgaven en het doen van betalingen.  

e. Tenslotte is het voor activiteiten van intern beheer en voor Area’s 

statistieken nuttig en is deze verwerking niet onverenigbaar op grond van 

art. 9 Wbp.  

2. De persoonsgegevens worden enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt 

en er wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee omgegaan. 

Algemene persoonsgegevens zijn voornamen,  naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, correspondentieadres, telefoonnummer, e-mailadres, 

jaarinkomen (actuele loonstrook), huishoudsamenstelling, 

bankrekeningnummer en overige gegevens m.b.t. betaling. 

3.  Alle bovenstaande doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens 

komen overeen en zijn verenigbaar met de toegelaten doeleinden uit art. 14 

lid 2 Vrijstellingsbesluit Wbp. Hierdoor wordt een nauwkeurige en juiste 



 
 

     

 

weergave gemaakt van de huurder door Area en voldoet zij aan de eis omtrent 

het kwaliteitsbeginsel. 

 

Artikel 3 Inkomensgegevens  

1. Area is wettelijk verplicht om het inkomen van woningzoekende te toetsen op 

het moment dat deze een woning accepteert. De woningzoekende moet 

daarom in het bezit zijn van een actuele IB60-verklaring. De IB60-verklaring is 

een officiële verklaring van de belastingdienst waarin de inkomensgegevens 

van een bepaald jaar staan.  

2. Naast het voldoen van Area aan de wettelijke plicht is nog een doeleinde van 

dit document dat Area naar aanleiding van het document kan bepalen voor 

welke huurwoning de met een bepaalde maandhuurprijs de woningzoekende in 

aanmerking komt.  Dit is tevens een wettelijke verplichting voor Area, omdat zij 

volgens art. 70c Woningwet (Wonw) personen die door hun inkomen of andere 

omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende 

huisvesting, bij voorrang moeten huisvesten.   

3. Het belang dat Area heeft bij het verkrijgen van de persoonsgegevens van de 

woningzoekende  is gerechtvaardigd, omdat zij deze personen ook moet 

kunnen huisvesten. Verder leidt het bijhouden van de administratie tot 

waarborging van kwalitatieve dienstverlening. 

 

Artikel 4 Identiteitsbewijzen 

1. Area vraagt met het oog op identificatie om het tonen van een identiteitskaart. 

Het is voor Area noodzakelijk dat huurders of woningzoekenden de gegevens 

verstrekken die nodig zijn om na te gaan of de huurder de persoon is die hij 

beweert te zijn, zoals een geldig legitimatiebewijs als bedoeld in de WID.  

Deze persoonsgegevens, dienen ter identificatie voor een bepaalde persoon. 

Het betreft hier gegevens die direct identificeerbaar zijn (zoals namen) alswel 

indirect indentificeerbare gegevens, die alleen in combinatie met andere 

gegevens tot een bepaalde persoon herleidbaar zijn (unieke gegevens zoals 

een burgerservicenummer en unieke combinaties zoals geboortedatum en 

adres). 

Bij het maken van een kopie van het legitimatiebewijs van een betrokkene, zal 

Area altijd gebruik maken een ID-mal. De ID Mal is een product om diverse 

soorten identiteitsbewijzen (ID-kaart, paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument etc.) 

te scannen of te kopiëren volgens de eisen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). Daarmee wordt identiteitsfraude voorkomen en de 

persoonsgegevens van de gebruiker beschermd. 

Artikel 5 Informatie omtrent inkomensonafhankelijke huurverhoging 

1. De inkomensafhankelijke huurverhoging is de huurverhoging waarvan de 

hoogte afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Om te kunnen nagaan 

welk inkomen een huishouden heeft, kan Area informatie opvragen bij de 

Belastingdienst middels het portaal voor inkomensafhankelijke huurverhoging. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens


 
 

     

 

Wanneer het huishoudinkomen hoger is dan het grensbedrag, ontvangt Area 

hiervoor een verklaring.  

2. Deze verklaring wordt altijd meegestuurd met het voorstel tot huurverhoging dat 

zij aan de huurder doet.  

3. De inkomensindicatie (aangepaste inkomensverklaring) wordt enkel en alleen 

gebruikt ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verhogen 

van de huur volgens de wettelijk toegestane normen en het secundaire belang 

van het bevorderen van de doorstroming van het gereguleerde element van de 

huurwoningmarkt.  

4. Het verkrijgen van de aangepaste inkomensverklaring een wettelijke plicht voor 

Area, zoals bedoeld in art. 7:252a lid 1 jo 7:262a lid 3 BW.  

5. Verder is er een gerechtvaardigde grondslag voor de inkomensafhankelijke 

huurverhoging, namelijk het egaliseren van bedrijfskosten. De huurverhoging is 

het minimum dat nodig is om stijging van te vereffenen. Zonder de verhoging 

kan Area geen diensten leveren aan huurders. Area voldoet dus aan de 

voorschriften betreffende de rechtvaardigingsgrondslag. 

 

Afdeling 3 Soort gegevensverwerkingen 

 

Artikel 6 Algemene gegevensverwerking 

De gegevensuitwisseling van persoonsgegevens van klanten vindt plaats in het kader 

van het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie van kwetsbare huurders: 

1. Waar nodig, wordt hulp georganiseerd en kunnen overlast en hinder worden 

bestreden door middel van het aansturen van convenabele hulpverlening of 

zorgtraject. Deze doeleinden komen overeen en zijn uitwisselbaar met de 

toegestane doeleinden uit art. 14 lid 2 Vrijstellingsbesluit Wbp. De uitwisseling 

van persoonsgegevens treft een gemeenschappelijke doel. Area heeft bij de 

gegevensuitwisseling een gerechtvaardigd belang bevorderd, omdat het doel 

van deze gegevensverwerking is om een bepaalde groep personen te 

huisvesten en te kunnen ondersteunen.  

2. Daarnaast wordt overlast tegen gegaan en wordt meervoudige problematiek 

verholpen. Er wordt geen inbreuk gemaakt op rechten van de huurder, omdat 

huurder/woningzoekende de doelgroep vormt voor het versterken van 

zelfredzaamheid en participatie.  

3. Voor dit samenwerkingsverband is een convenant gegevensuitwisseling 

opgesteld. Dit is niet openbaar, maar er zal vooraf altijd schriftelijk toestemming 

worden gevraagd aan huurder/woningzoekende over het uitwisselen van 

informatie. Hiermee is Area’s rechtvaardigingsgrondslag vastgesteld. Door dit 

privacyreglement wordt tevens voldaan aan de informatieplicht. 

 

Artikel 7 Bijzondere gegevensverwerking 

1. Met het oog op het voorkomen en bestrijden van overlast en hinder voor 

omwonenden en het verbeteren van zelfredzaamheid en participatie van 



 
 

     

 

huurders, kan  het verwerken van medische en strafrechtelijke gegevens 

noodzakelijk zijn.   

2. Het gaat hier niet om gegevens uit een bepaald verleden of over een specifieke 

aandoening, maar om gegevens omtrent vermoedens voor mogelijk strafbaar 

gedrag of psychisch gedrag dat voor overlast of hinder kan zorgen voor 

omwonenden.  

3. Deze gegevensuitwisseling vindt enkel en alleen plaats met maatschappelijke 

organisaties. Deze gegevensuitwisseling is enkel en alleen bedoeld om het 

woongenot van huurder en omwonenden te waarborgen en om, waar nodig, 

hulp te kunnen bieden.  

4. Er wordt met deze gegevensuitwisseling geen inbreuk gemaakt op de rechten 

van huurder, omdat huurder de doelgroep vormt waartoe deze maatregel strekt 

om zelfredzaamheid en participatie van huurders te versterken. 

5. Area zal, zonder voorafgaand onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens, 

geen gegevens verwerken indien: 

- het gebruik van persoonsnummers voor een ander doel wordt gebruikt dan 

waarvoor deze nummers specifiek bestemd zijn; 

- Area eigen onderzoek uitvoert zonder inlichting van betrokkene: 

- verwerking van strafrechtelijke gegevens voor derden plaatsvindt. 

 

Afdeling 4 Geheimhouding en beveiliging persoonsgegevens 

 

Artikel 8 Geheimhouding ,beveiliging, meldplicht datalekken en controle 

1. Alle personen die werkzaam zijn bij woningcorporatie Area of uit naam van Area 

werkzaamheden verrichten en daarbij kennis nemen van persoonsgegevens, 

zijn verplicht tot geheimhouding tenzij hun werkzaamheid of een wettelijk 

voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot persoonsgegevens 

voor zover hun functie dat vereist. 

2. Woningcorporatie Area treft passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 

tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, of ter voorkoming van 

onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.  

3. Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden. Indien Area 

een datalek ondervindt die voldoet aan de criteria van artikel 34a lid 1 WBP, zal 

door Area bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding worden gemaakt van 

dit datalek. Onder omstandigheden zal ook aan degene, wiens 

persoonsgegevens zijn gelekt, worden geïnformeerd door Area. 

4. Periodiek wordt in opdracht van Area een Privacy Impact Assessment 

uitgevoerd, om te onderzoeken welk effect een of meerdere 

gegevensverwerkingen hebben op de privacy van de betrokkenen. Het is een 

middel om te kijken of voldoende rekening wordt gehouden met de 

privacybelangen van betrokkenen en of de verwerking(en) rechtmatig zijn,. Het 

periodiek uitvoeren van PIA’s geeft Area duidelijkheid over de mogelijk 



 
 

     

 

negatieve gevolgen van de verwerking van persoonsgegevens voor de 

betrokkenen, brengt risico’s van de gegevensverwerking(en) in beeld en 

beoordeelt geïmplementeerde waarborgen. Daarnaast wordt bekeken of de 

verwerking past bij het bedrijfsbeleid. Op basis van de PIA wordt of de 

gegevensverwerking doorgang kan vinden, aanpassing nodig heeft, of te 

risicovol is. PIA’s zijn niet alleen nuttig voor interne gegevensverwerking bij 

Area, maar ook voor de gegevensverwerkingen bij externe bewerkers 

 

Afdeling 5 Rechten van huurders 

 

Artikel 9 Recht op inzage 

1. Een betrokkene heeft recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking 

hebbende geregistreerde persoonsgegevens (recht op inzage). 

2. Verzoeken tot inzage dienen schriftelijk te worden ingediend bij 

woningcorporatie Area.  Het verzoek wordt schriftelijk ondertekend door 

betrokkene, vergezeld door een kopie van een wettelijk aanvaard 

identiteitsbewijs. Bij een betrokkene jonger dan 16 jaar of 

handelingsonbevoegd, dient het verzoek te worden ingediend door diens 

wettelijke vertegenwoordiger. 

3. Het verzoek tot inzage wordt zo spoedig mogelijk beantwoord. Dit is binnen vier 

weken. 

4. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin 

betrokkene inzage wenst, wordt deze derde eerst gehoord voordat inzage kan 

worden verleend.  Indien de derde geen inzage in zijn gegevens wenst of indien 

het horen van de derde onmogelijk is, zal de beheerder de gegevens van de 

derde afschermen dan wel niet verstrekken. 

 

 

Artikel 10 Recht op correctie 

1. De betrokkene heeft recht op verbetering, aanvulling, eliminatie of vernietiging 

van diens gegevens indien deze onjuist zijn, in strijd met de Wet bescherming 

persoonsgegevens of andere wetten zijn opgenomen of niet relevant zijn (recht 

op correctie). 

2. Verzoeken tot correctie dienen schriftelijk te worden ingediend bij 

woningcorporatie Area. Het verzoek bevat de voorgestelde wijzigingen. Tevens 

dient het verzoek te worden ondertekend door betrokkene, vergezeld van een 

kopie van een wettelijk aanvaard identiteitsbewijs. Indien betrokkene jonger is 

dan 16 jaar of handelingsonbevoegd, moet het verzoek worden ingediend door 

diens wettelijke vertegenwoordiger.  

3. Op een verzoek tot correctie wordt binnen vier weken beslist of dan wel in 

hoeverre aan het verzoek is voldaan. Een afwijzing van het verzoek tot correctie 

wordt met redenen omkleed. 



 
 

     

 

4. In geval van correctie zal woningcorporatie Area derden aan wie de onjuiste 

gegevens van betrokkene zijn verstrekt, op de hoogte brengen van de 

wijzigingen, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning vergt. 

 

 

Artikel 11 Recht op verzet 

1. Een betrokkene kan verzoeken diens gegevens niet te verstrekken aan 

bepaalde ontvangers (recht op verzet). Betrokkene moet hiervoor 

zwaarwegende bijzondere persoonlijke omstandigheden aanvoeren. 

2. Het verzoek dient schriftelijk  en beargumenteerd te worden ingediend bij 

woningcorporatie Area. 

3. Op een verzoek tot verzet wordt binnen vier weken beslist. 

4. Wooncorporatie is in elk geval niet gehouden om gehoor te geven aan een 

verzoek tot verzet, indien het verzoek betrekking heeft op de verstrekking van 

gegevens waartoe woningcorporatie Area van overheidswege verplicht is. 

 

Afdeling 6 Overige bepalingen  

 

Artikel 12 Bewaartermijnen 

1. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de huur is 

geëindigd en alle lopende zaken zijn afgehandeld, met dien verstande dat de 

gegevens met betrekking tot de aanvraag en huurtoeslag worden verwijderd 

uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd, tenzij deze gegevens 

bewaard dienen te worden in verband met de wettelijke bewaarplicht. 

2. De persoonsgegevens van huurders met een huurovereenkomst die zijn 

geregistreerd ten behoeve van een specifiek doel en niet meer noodzakelijk zijn 

voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, worden uiterlijk vijf jaar nadat 

de persoonsgegevens zijn verwerkt, verwijderd tenzij deze persoonsgegevens 

noodzakelijk zijn voor de in eerdere artikelen genoemde doeleinden of ter 

voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.  

Artikel 13 Klachtenregeling  

1. Indien een betrokkene van mening is dat dit privacyreglement of de Wet 

bescherming persoonsgegevens niet wordt nageleefd door woningcorporatie 

Area, kan hij bij woningcorporatie Area een klacht indienen. Op de klacht is de 

klachtenprocedure van woningcorporatie Area van toepassing. De beslissing 

van woningcorporatie Area op de klacht wordt schriftelijk aan de betrokkene 

bekendgemaakt. 

2. Ten vervolge op de in lid 1 bedoelde klachtenprocedure kan een betrokkene: 

a. Een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten. 

b. Een verzoek indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens 

(Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of 

te adviseren in diens geschil met woningcorporatie Area. 

 



 
 

     

 

Artikel 14 Bekendmaking 

1. Dit reglement treedt in werking vanaf juli 2016 en vervangt het reglement van 

juli 2015. 

2. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd met dien verstande dat het reglement 

te allen tijde door woningcorporatie Area kan worden gewijzigd, aangevuld of 

ingetrokken. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats in overeenstemming met 

de door de wetgever gestelde regels. 

3. Alle kwesties omtrent het verwerken van persoonsgegevens en waarin dit 

reglement niet voorziet, worden ter beoordeling voorgelegd aan de directie van 

woningcorporatie Area. 

4. Dit privacyreglement ligt voor een ieder ter inzage op de vestiging van Area, 

gelegen aan Leeuweriksweg 12 te Uden, of via onze website 

www.areawonen.nl. 


