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Samenvatting 
 

Bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit speelt de vastgoedsector een belangrijke rol. In 

2019 zijn er in Nederland naar schatting 50.000 woningen en bedrijfsruimten benut ter facilitering 

van ondermijnende criminaliteit (Kruize en Gruter, 2020)1. Gezien dit relatief groot aantal, heeft het 

ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-

centrum (WODC) om een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheden tot, en de meerwaarde van 

deling van informatie over crimineel pandgebruik. Het doel van het onderzoek is enerzijds om inzicht 

te bieden in de mogelijkheden tot en de meerwaarde van deling van informatie over crimineel pand-

gebruik tussen verhuurders van vastgoed, zoals woningcorporaties, recreatie- en vakantieparken, ver-

huurmakelaars en andere verhuurders van meerdere panden. Anderzijds is het doel om inzicht te bie-

den in de mogelijkheden tot en de meerwaarde van het verstrekken van deze informatie door verhuur-

ders aan opsporingsdiensten zoals de politie en/of de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

(FIOD). Bij crimineel pandgebruik gaat het om productie, handel en opslag van illegale goederen, 

zoals drugs, maar het omvat ook het exploiteren van ogenschijnlijk legale diensten (met als doel het 

witwassen van crimineel vermogen) alsmede illegale diensten zoals illegale prostitutie, andere vor-

men van mensenhandel of illegale kansspelen. Tot slot wordt ook het onder de radar willen blijven 

van de (opsporings)autoriteiten door illegaal verblijf in een woon- of bedrijfsruimte geschaard onder 

het begrip crimineel pandgebruik. 

 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet, namelijk: 

literatuurstudie, interviewgesprekken, online enquête, politiedata-analyse en expertmeetings. We 

stippen deze methoden hier kort aan. 

  

• Er zijn 24 interviewgesprekken gevoerd met 37 vertegenwoordigers afkomstig uit 23 organi-

saties. Het betreft vertegenwoordigers van de belangenorganisaties/verenigingen rond ver-

huur van vastgoed, opsporingsdiensten/bestaande samenwerkingsverbanden en juridische ex-

perts.  

• De online enquête bestond uit 37 vragen en richtte zich op verhuurders van vastgoed. De 

respondenten zijn enerzijds benaderd via een gestratificeerde steekproef uit het Landelijk In-

formatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) en anderzijds via brancheorganisaties. Dit heeft 

213 ingevulde vragenlijsten opgeleverd: 44 woningcorporaties, 57 verhuurmakelaars/beheer-

ders en 112 overige eigenaar-verhuurders.2 De respons via de steekproef is 7,2 procent. De 

respons via brancheorganisaties is divers, maar in het algemeen wel hoger dan bij de steek-

proef. 

 
1 Kruize, P. en P. Gruter (2020). Criminele gebouwen: De faciliterende rol van woningen & bedrijfsruimten 

bij ondermijnende criminaliteit in Nederland en vier EU-landen. Amsterdam: bureau Ateno/WODC. 
2 In de rapportage maken we een driedeling waarbij de categorie overige eigenaar-verhuurders staat voor par-

ticuliere verhuurders en de groep verhuurders die vanuit een onderneming of stichting zelf de verhurende partij 

is.  
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• Om een indicatie te krijgen in welke mate het systematisch delen van informatie van foute 

huurders effectief zou kunnen zijn, zijn alle incidenten uit de Basisvoorziening Handhaving 

(BVH) bij de politie opgevraagd waarbij personen zijn betrokken die in de periode 2017 t/m 

2021 als verdachte zijn aangemerkt van een feit inzake drugshandel en/of drugsproductie. 

Daarnaast heeft de politie-eenheid Amsterdam (project Doorzon) informatie aangeleverd over 

drie concrete zaken en heeft de politie-eenheid Rotterdam (Motus) een databestand ter be-

schikking gesteld van betrokkenen bij crimineel pandgebruik waarbij gebruik is gemaakt van 

meerdere panden van verschillende verhuurders. 

• Aan het einde van de onderzoeksperiode zijn er twee expertbijeenkomsten georganiseerd; een 

online bijeenkomst met vertegenwoordigers van verhurende partijen en een online bijeen-

komst met vertegenwoordigers van opsporingsdiensten en het ministerie van JenV. 

 

De resultaten van het onderzoek presenteren we aan de hand van de vijf onderzoeksvragen zoals die 

vooraf zijn geformuleerd door de opdrachtgever. 

 

1. Over welk soort informatie rond crimineel pandgebruik beschikken verhuurders?  

De verhuurder beschikt logischerwijze over relevante persoonsgegevens van de huurder; althans van 

degene die officieel als huurder te boek staat. Informatie over crimineel pandgebruik omvat informa-

tie over welke illegale activiteiten het gaat en de eventuele schade (huurachterstand en/of schade aan 

het pand, ook wel ‘mutatieschade’ genoemd). Uit de online enquête blijkt echter dat informatie over 

crimineel pandgebruik lang niet altijd wordt vastgelegd door de verhuurder. Het registreren van deze 

informatie gebeurt wel vaker bij woningcorporaties (circa 80 procent) dan bij verhuurmakelaars/be-

heerders (circa 50 procent) en overige eigenaar-verhuurders (circa 50 procent). Als de informatie 

wordt vastgelegd, gebeurt dat in de regel digitaal.  

 

Vormen van crimineel pandgebruik volgens verhuurders en opsporingsdiensten 

Veruit de meest voorkomende vorm van crimineel pandgebruik betreft de productie van softdrugs 

(hennepkwekerij). De productie van harddrugs en de handel erin worden ook genoemd, maar deze 

komen op een (veel) kleinere schaal voor. Illegale prostitutie en overbewoning (uitbuiting van ar-

beidsmigranten) worden eveneens met regelmaat in verband gebracht met crimineel pandgebruik. 

Verder worden er vormen genoemd die veelal voortkomen uit, dan wel te maken hebben met andere 

criminele activiteiten, zoals witwassen, het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld, 

(vuur)wapens en de wens om middels een illegale verblijfplaats onder de radar te willen blijven.  

 

Type pand 

Crimineel pandgebruik kan betrekking hebben op woningen, bedrijfspanden, recreatiewoningen of 

opslagruimten. Vertegenwoordigers van de verschillende brancheverenigingen geven voorbeelden 

van crimineel pandgebruik, maar in de sfeer van recreatiewoningen of opslagruimtes is deze oogst 

beperkt. Dit kan uiteraard samenhangen met het blikveld van de respondenten. Onderzoek (Kruize en 

Gruter, 2020) wijst echter ook uit dat woningen voor het leeuwendeel (circa 80 procent) van de cri-

minele panden staan.  
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Weg waarlangs informatie wordt verkregen   

Verhuurders geven aan dat de informatie over (mogelijk) crimineel pandgebruik vanuit verschillende 

hoeken kan komen. Er wordt gewezen op zowel overheidsinstanties, zoals politie of gemeente, als 

ook op omwonenden. Maar ook eigen observatie wordt als bron genoemd. Op basis van de enquête 

onder verhuurders is het niet mogelijk om de getalsmatige verhouding tussen deze bronnen precies 

aan te geven, maar de respondenten geven aan dat overheidsinstanties vaker een bron van informatie 

zijn geweest dan omwonenden of eigen observatie. 

 

Feitelijke informatie of vermoedens 

Verhuurders die in de enquête aangeven dat zij te maken hebben gehad met crimineel pandgebruik, 

baseren dit op feitelijke informatie. In de interviews met vertegenwoordigers van verhuurdersorgani-

saties wordt wel aangegeven dat er soms ook alleen vermoedens zijn dat er iets ‘niet pluis’ is. Het is 

natuurlijk verschillend van geval tot geval hoe hiermee wordt omgegaan, maar het lijkt er op dat deze 

vermoedens niet systematisch worden vastgelegd of gemeld.  

 

2. In hoeverre zijn verhuurders bereid om informatie rond crimineel pandgebruik te delen met 

(1) andere verhuurders en (2) opsporingsdiensten? 

 

Ook nu wordt er natuurlijk al wel informatie gedeeld; soms informeel, maar ook op basis van conve-

nanten. Het gaat dan vooral om het delen met overheidsinstanties (politie, gemeente) en het zijn 

vooral woningcorporaties die – binnen de kaders van de wetgeving/convenantafspraken – aan infor-

matiedeling doen. 

 

Uit de online enquête blijkt dat er een grote bereidheid bestaat onder de deelnemende verhuurders om 

onderling informatie te delen over crimineel pandgebruik; 85 procent van de geënquêteerden geeft 

aan positief te staan tegenover een systeem dat deze vorm van informatiedeling mogelijk maakt. 

Slecht 4 procent is hierover negatief gestemd. Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van (bran-

che)-organisaties komt een gereserveerder beeld naar voren. Dit lijkt vooral te gelden voor ‘tijdelijke’ 

verhuurders, dat wil zeggen voor de verhuurders van recreatiewoningen en mini-opslagruimten. Of 

dit verschil te wijten is aan een oververtegenwoordiging van positief gestemden bij de enquête (wel-

licht een reden om mee te doen aan de enquête), de neiging tot sociaal-wenselijk antwoorden of 

voortkomt uit onvoldoende zicht op de mening van de achterban bij de geïnterviewde vertegenwoor-

digers van zeven (branche)organisaties, kunnen we op basis van dit onderzoek moeilijk vaststellen.    

 

Over toegangsverlening aan opsporingsdiensten tot een systeem van verhuurders met informatie over 

crimineel pandgebruik aan opsporingsdiensten zijn de deelnemende verhuurders aan de enquête even-

eens positief; 73 procent van de geënquêteerden is hiertoe bereid, terwijl 7 procent hier afwijzend 

tegenover staat. Uit de interviews met vertegenwoordigers van (branche)organisaties komt naar voren 

dat verhuurders vooral ook geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om politie-informatie te ontvangen 

over een kandidaat-huurder. Hierbij wordt dan vaak gerefereerd aan het voorheen gebruikte 
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Stoplichtmodel.3 Het in ere herstellen van (een variant op) dit model staat hoog op de wensenlijst bij 

met name woningcorporaties en verhuurmakelaars.  

 

Soort informatie 

De informatie die momenteel wordt gedeeld, heeft betrekking op persoonsgegevens van de huurder 

en de aard van de criminele activiteiten. Soms wordt ook informatie gedeeld over het type pandge-

bruik, dat wil zeggen voor woondoeleinden, zakelijk gebruik en dergelijke. Het delen van deze infor-

matie vindt plaats binnen de wettelijke kaders. Mocht er in de toekomst een nationaal register met 

betrekking tot ‘foute huurders’ het daglicht zien dan zal het om dit soort informatie gaan. Overigens 

bestaan er in ten minste twee regio’s door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geaccepteerde sys-

temen waarmee woningcorporaties onderling informatie kunnen delen over problematische huur-

ders.4 

 

Doel van informatiedeling 

Verhuurders noemen verschillende redenen voor het willen delen van informatie. De meest genoemde 

zijn het voorkomen en bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit. Daarnaast wijzen sommige ver-

huurders in de enquête op de geste van collegialiteit als beweegreden voor de wil/wens tot informa-

tiedeling. 

 

Voorwaarden aan informatiedeling 

Verhuurders geven aan dat informatie over crimineel pandgebruik plaatsvindt binnen de wettelijke 

kaders. Veelal wordt er in dit verband verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG), en tegelijkertijd wordt er ook wel op gewezen dat het delen van informatie sinds de 

invoering van de AVG er niet bepaald eenvoudiger op is geworden. Welke voorwaarden er zouden 

moeten worden gesteld aan informatiedeling komt aan bod bij de beantwoording van onderzoeks-

vraag 5. 

 

Redenen om geen informatie te willen delen 

Zoals eerder benoemd, staat de privacywetgeving het delen van informatie over ‘foute huurders’ op 

bepaalde punten in de weg. Daarnaast geven verhuurders ook andere redenen op om geen informatie 

te willen delen. Een motief om informatie niet te willen delen kan ook zijn dat de vermoedens niet 

concreet genoeg zijn; dan is er veelal terughoudendheid bij het delen ervan. Een ander facet dat klaar-

blijkelijk noopt tot terughoudendheid naar de overheid is het risico dat het betreffende vastgoedobject 

tijdelijk wordt gesloten op basis van de Opiumwet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 
3 Het Stoplichtmodel was een convenant waarbinnen verhuurders – bij twijfel over een huurder in spe – de 

politie konden vragen om ‘groen’ dan wel ‘rood’ licht op basis van een antecedentenonderzoek. In februari 

2017 heeft de politie deze vorm van informatieverstrekking stopgezet, onder druk van de AP: het convenant 

bleek in strijd met de privacywetgeving. Bovendien bestaat er geen rechtsgrond voor. (Ferwerda, H. & R. 

Rijnink, Panden met een luchtje. Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele 

doeleinden tegen te gaan, Arnhem: Bureau Beke 2020. p.27).  
4 Het gaat hier om het samenwerkingsverband De Maaskoepel, bestaande uit woningcorporaties in de stadsre-

gio Rotterdam en de Signaleringsmodule registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht.  
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Dit laatste argument wordt slechts een enkele keer genoemd in de enquête, maar wel met regelmaat 

door de gesprekspartners van zowel (branche)organisaties als opsporingsdiensten. Tot slot worden 

ook ‘gezichtsverlies’ en angst voor repercussies genoemd als redenen om informatie niet te willen 

delen.  

 

3. In hoeverre, en op welke wijze draagt het delen van informatie naar verwachting bij aan (1) 

de preventie van slachtofferschap van andere verhuurders, en (2) het voorkomen en/of te-

gengaan van criminaliteit (waaronder ondermijning)? En, welke verschillen bestaan er tus-

sen informatiedeling door verhuurders onderling en door verhuurders aan opsporingsdien-

sten? 

 

De vraag naar de effectiviteit van onderlinge informatiedeling door verhuurders over foute huurders 

laat zich niet eenduidig beantwoorden. Wel is er voldoende empirisch bewijs dat dezelfde personen 

meerdere keren verschillende panden huren voor criminele doeleinden. Een analyse van politiegege-

vens leert dat ongeveer 10 procent van de personen die verdacht zijn van betrokkenheid bij drugspro-

ductie en/of -handel in woningen of andere panden wederom als verdachte is aangemerkt voor deze 

feiten binnen een periode van vijf jaar. Dit betreft niet uitsluitend huurders, maar gegevens van Door-

zon en Motus bevestigen dat soms dezelfde personen meerdere keren verschillende panden huren 

voor criminele doeleinden.5   

 

De vraag is in welke mate het tegenhouden van deze personen – door het aanleggen van een ‘zwarte 

lijst’ – ook echt leidt tot een vermindering van het aantal ‘foute huurders’. Een daadwerkelijke ver-

mindering veronderstelt dat de rol van ‘foute huurder’ niet of slechts ten dele wordt overgenomen 

door iemand die niet op de zwarte lijst figureert. Het hier voorliggend onderzoek geeft echter geen 

uitsluitsel over de mate van werkzaamheid van de maatregel. Bovendien zien we dat de meningen in 

het veld erover uiteenlopen. Zo neigen verhuurders tot een ‘ja’ (wel effect), terwijl vertegenwoordi-

gers van opsporingsinstanties in meerderheid tot een ‘nee’ (geen effect) neigen. 

 

De onderzoeksvraag richt zich niet op de vraag of er van andere instrumenten meer is te verwachten. 

We hebben ons daar dan ook niet direct mee beziggehouden, maar ongevraagd geven veel respon-

denten aan dat het echte probleem toch meer bij malafide verhuurders en verhuurmakelaars zit. En 

dat bovendien leed kan worden voorkomen door zo goed mogelijk aan de voorkant van het verhuur-

proces te screenen. Hierbij wordt slechts in mindere mate gesteld dat informatie van andere verhuur-

ders wordt gemist. En als het dan al gaat om het delen van relevante informatie rond ‘foute huurders’ 

dan is er toch vooral de wens om inzicht te krijgen in de informatie waarover de politie beschikt.  

 
5 Op basis van een convenant (Project Doorzon) deelt de politie van de eenheid Amsterdam informatie met 

gemeenten, netbeheerder Liander, woningcorporaties en enkele private partijen met als doel woonfraude tegen 

te gaan. Motus is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij makelaars, pandeigenaren en VvE’s 

worden geholpen om risico’s te onderkennen en daar op te acteren. Het project is een versterkingspijler van 

het RIEC Rotterdam en heeft als doel vastgoedcriminaliteit in de regio Rotterdam aan te pakken. 
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Onderzoek laat zien dat veel van de ‘foute huurders’ van vooral corporatiewoningen op een gegeven 

moment in de greep van criminele groepen zijn gekomen.6 Het betreft veelal kwetsbare personen. Het 

begeleiden en afschermen van criminele invloeden van deze groep – zoals wordt gedaan binnen het 

Regionaal Vangnet van de regio Rotterdam – lijkt een goede bouwsteen te vormen om daartegen een 

barrière op te werpen.   

 

4. Welke praktische en juridische knelpunten en risico’s bestaan er ten aanzien van het delen 

van informatie rond crimineel pandgebruik? (a) Welke verschillen er bestaan tussen infor-

matiedeling door verhuurders onderling en informatiedeling door verhuurders met opspo-

ringsdiensten? En (b) in hoeverre, en op welke wijze kunnen deze knelpunten en risico’s 

worden voorkomen dan wel tegengegaan? Ofwel, wat zijn de alternatieven voor een ‘foute 

huurders’-systeem?  

 

(a) Informatiedeling door verhuurders onderling en informatiedeling van verhuurders met opspo-

ringsinstanties 

Als informatiedeling over ‘foute huurders’ tussen verhuurders onderling plaatsvindt aan de hand van 

een registratiesysteem dan kan niet worden uitgesloten dat gegevens van strafrechtelijke aard worden 

verwerkt. Dit is niet toegestaan zonder een vergunning van de AP (artikel 33, lid 5, Uitvoeringswet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)). Voor het verkrijgen van een vergunning 

moet er sprake zijn van een verwerking die noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend belang 

van derden en moet zijn voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Met betrekking tot het aanwezig zijn van een zwaarwe-

gend belang lijken geen juridische knelpunten te bestaan, want de wetgever heeft het tegengaan van 

fraude als een zwaarwegend belang voor een bedrijf of onderneming aangemerkt.7 Wel is de vraag 

of een dergelijk systeem noodzakelijk is. Om de noodzakelijkheid te beoordelen zal de voorgenomen 

verwerking aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit moeten worden getoetst. 

 

Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard uit het registratiesysteem tussen verhuurders onderling 

kunnen niet zonder meer worden verstrekt aan opsporingsinstanties. Op het verstrekken van gegevens 

van strafrechtelijke aard aan opsporingsinstanties is de (U)AVG van toepassing. Op grond van artikel 

33, lid 2, sub b, UAVG mag een verhuurder persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken 

indien het vermoeden bestaat dat strafbare feiten tegen hem of tegen zijn personeel gepleegd zullen 

gaan worden, of al gepleegd zijn. Beredeneerd kan worden dat de verhuurder op grond van deze 

bepaling ook melding/aangifte kan doen en opsporingsinstanties op de hoogte mag brengen van het-

geen is voorgevallen. 

 

 

 

 
6 Een onderzoek van woningcorporatie Woonbron; te lezen op de site van Motus onder het kopje Samenwer-

king met woningcorporatie Woonbron. 
7 Kamerstukken II, 2018/19, 32761, nr. 132, p. 8 en Kamerstukken II, 2017/18, nr. 34851, p. 55. 

https://veiligheidsalliantie.nl/ondermijning/motus/vastgoed/
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(b) Tegengaan knelpunten en risico’s: alternatieven voor een ‘foute huurders-systeem 

In plaats van een registratiesysteem van ‘foute huurders’ voor verhuurders is het ook denkbaar – en 

in de ogen van sommige partijen zelfs wenselijk – dat er een systeem komt waarbij de overheid het 

voortouw neemt. Een voorbeeld hiervan is een registratiesysteem vergelijkbaar met, of een uitbrei-

ding van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).8 Hierbij zou een onafhankelijke partij (zoals 

Justis) een verklaring kunnen verstrekken aan huurders van wie de verhuurder een verklaring vereist.9 

Een voordeel van een VOG-systeem is dat er geen persoonsgegevens van strafrechtelijke aard hoeven 

te worden gedeeld tussen partijen onderling. Evenals bij een registratiesysteem geldt dat een ‘rode 

vlag’ niet mag leiden tot een totale uitsluiting van de huurmarkt. De VOG zelf is een besluit als 

bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht waartegen rechtsmiddelen openstaan.  

 

De politie kan op grond van artikel 20 van de Wet politiegegevens (Wpg) – voor zover dit met het 

oog op een zwaarwegend algemeen belang noodzakelijk is – politiegegevens verstrekken aan een 

samenwerkingsverband. Er bestaan al verschillende regionale samenwerkingsverbanden rond (onder 

andere) woonfraude, zoals beschreven in de hennepconvenanten en woonfraudeconvenanten (zoals 

Doorzon). De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) kan mogelijk een een-

voudigere juridische basis bieden voor een publiek-privaat samenwerkingsverband dan onder de hui-

dige wetgeving (ten tijde van dit onderzoek een conceptvoorstel). Hierbij moet worden opgemerkt 

dat een publiek-privaat samenwerkingsverband moet worden opgericht voor een algemeen belang en 

dus niet louter voor het bedrijfsbelang van de verhuurder.  

 

Een ander alternatief voor de gegevensdeling via een registratiesysteem met ‘foute huurders’ is de 

mogelijkheid om huurders met verkeerde bedoelingen uit te sluiten via een ‘witte lijst’. In het onder-

zoek zijn daar verschillende voorbeelden van. Kern van de zaak hierbij is dat er langs digitale wegen 

een afgeschermde omgeving wordt gecreëerd waarbinnen in principe alle handelingen aan de voor-

kant tussen huurder en verhuurders worden geadministreerd. Huren is alleen mogelijk via het al dan 

niet betaalde lidmaatschap van het huurportaal. Indien de huurder in kwestie zich tijdens de huurpe-

riode schuldig maakt aan een vorm van ondermijnende criminaliteit waarbij het gehuurde goed in-

strumenteel is geweest wordt deze huurder voor een bepaalde periode de mogelijkheid ontzegd om 

via het huurportaal nog een huurwoning te bemachtigen. 

 

5. Welke randvoorwaarden (zowel juridische als niet-juridische) kunnen worden gesteld aan 

het delen van informatie rond crimineel pandgebruik door verhuurders? En welke verschil-

len bestaan er op dit punt tussen informatiedeling door verhuurders onderling en door ver-

huurders aan opsporingsdiensten? 

 
8 Een VOG is een overheidsverklaring waaruit blijkt dat het justitieel verleden van een persoon of rechtsper-

soon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. 
9 Justis, ofwel de screeningsautoriteit. Deze overheidsinstantie beoordeelt de betrouwbaarheid van personen 

en organisaties aan de hand van screeningsprofielen waarbij in voorkomende gevallen het individueel belang 

wordt afgewogen tegen dat van de samenleving.  
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Het is niet uit te sluiten dat gegevens van strafrechtelijke aard worden verwerkt in een registratiesys-

teem, en dus worden verwerkt ten behoeve van derden. Dit is niet toegestaan, tenzij er sprake is van 

een uitzonderingsgrond. Ook moet er een vergunning worden aangevraagd bij de AP.10 Om een der-

gelijke vergunning aan te vragen moet worden bepaald of er sprake is van cross-sectorale of sectorale 

gegevensdeling. In dit onderzoek is uitgegaan van sectorale gegevensdeling. Onderdelen van de aan-

vraag moeten in ieder geval zijn: een stevige onderbouwing voor het gebrek aan geografische afba-

kening en een definitie van ‘verhuurder’ om zo de verhuurdersbranche goed af te bakenen. Indien de 

branche van verhuurders namelijk niet nader wordt gedefinieerd kan er mogelijk toch sprake zijn van 

cross-sectorale gegevensdeling. Cross-sectorale gegevensdeling lijkt niet mogelijk op grond van de 

(U)AVG. Daarnaast lijkt de AP – mede vanwege het feit dat er nog geen vergunningen voor cross-

sectorale gegevensdeling zijn afgegeven – zich als toezichthouder blijkbaar niet de aangesproken 

instantie te vinden om voor cross-sectorale gegevensdeling een vergunning af te geven. Bovendien 

kan voor wat betreft cross-sectorale gegevensdeling de vraag worden gesteld of het niet passender 

zou zijn met het oog op de democratische legitimiteit, dat voor een systeem waarbij een dergelijke 

inbreuk wordt gemaakt op de rechten van betrokkenen, een wettelijke basis in de UAVG wordt ge-

creëerd.11 

 

Voor het verkrijgen van een vergunning moet sprake zijn van een verwerking die noodzakelijk is met 

het oog op een zwaarwegend belang van derden.12 Voor de aanwezigheid van een zwaarwegend be-

lang lijken geen juridische knelpunten te bestaan, ook omdat de wetgeving heeft aangegeven dat het 

tegengaan van fraude, en dus ondermijning, als een dergelijk belang kan worden aangemerkt.13 Zoals 

gezegd is het wel de vraag of een dergelijk systeem noodzakelijk is. 

 

Om aan de juridische eisen te voldoen, moeten er in het protocol van het registratiesysteem waarbor-

gen worden ingebouwd, als gevolg van het noodzakelijkheidsvereiste. Dit vereiste kent een subsidi-

ariteits- en proportionaliteitsvereiste. Wat betreft de proportionaliteitstoets moet worden nagedacht 

over drie aspecten, namelijk: uitsluiting, kwetsbaarheid en reikwijdte.14 In het protocol zal daarom 

moeten worden ingegaan op waarborgen op het gebied van toegankelijkheid, het afbakenen van cri-

minele activiteiten, bewaartermijnen en het opnamebeleid om op die manier de gevolgen voor be-

trokkenen te beperken. Met name de waarborgen die worden getroffen in het kader van de proporti-

onaliteit zullen een belangrijke rol spelen bij de vraag of het registratiesysteem noodzakelijk is.  

 

Voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning is tevens dat er moet zijn voorzien in zodanige 

waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

Wanneer een vergunningaanvraag wordt gedaan, moet worden onderbouwd hoe aan beginselen die 

 
10 Artikel 33, lid 5, UAVG.  
11 Winter, H.B., T. Drouen, B.M.A. van Eck, L. Kramer, J.G. Geertsema, J. Cazemier, C.M. Ridderbos-Ho-

vingh, Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid, Groningen: 

Pro Facto 2022. 
12 Artikel 33, lid 5 UAVG.  
13 Kamerstukken II, 2018/19, 32761, nr. 132, p. 8 en Kamerstukken II, 2017/18, nr. 34851, p. 55.  
14 Kamerstukken II, 2018/19, 32761, nr. 132, p. 8 en 9. 
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gelden voor de verwerking van persoonsgegevens uit artikel 5 (transparantie, behoorlijkheid, doel-

binding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid) 

van de AVG wordt voldaan. Daarnaast moet worden nagedacht over hoe de betrokkenen de rechten 

die hen op grond van de AVG toekomen, kunnen uitoefenen. Zo hebben de betrokkenen bijvoorbeeld 

het recht om bezwaar te maken. In het protocol moet worden uitgewerkt hoe een huurder dit recht 

kan effectueren. 

 

6. Overkoepelende conclusies 

 

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheden en de 

meerwaarde van informatiedeling over crimineel pandgebruik door en voor verhuurders van vast-

goed. De notie ‘Verhuurders van vastgoed’ is voor dit onderzoek breed opgevat. Het onderzoek wijst 

uit dat woningcorporaties – als semi-overheidsorganisaties – een andere positie innemen dan com-

merciële verhuurders. Woningcorporaties hebben in essentie ook een andere, meer maatschappelijke 

taak dan de commerciële verhuurders. Vanuit die taakstelling maken woningcorporaties dan ook vaak 

deel uit van allerlei overlegstructuren in de wijk en zijn ze partner in convenanten, zoals de regionale 

hennepconvenanten. Onder de huidige wetgeving – onder andere (U)AVG) en toestemmingspraktijk 

(AP) – is het echter niet mogelijk dat alle relevante gegevens van zorg- en strafrechtelijke aard met 

woningcorporaties worden gedeeld.  

 

De verhuurbranches van recreatiewoningen en mini-opslagruimten verschillen sterk van andere sec-

toren in de vastgoedverhuur, omdat de verhuur van de recreatiewoningen zich vaak beperkt tot een 

relatief korte periode, en dat geldt in veel gevallen ook voor de verhuur van mini-opslagruimten. Dit 

gegeven maakt dat er onder deze verhuurders relatief weinig animo lijkt te zijn voor informatiedeling 

met andere verhuurders c.q. met opsporingsorganisaties. 

 

Het delen van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard door verhuurders is slechts mogelijk indien 

de AP hiervoor een vergunning afgeeft. Voor het verkrijgen van een vergunning moet onder andere 

een protocol worden opgesteld, waarin de opzet en inrichting van het systeem worden toegelicht. Of 

een dergelijk systeem voor een vergunning in aanmerking komt, is afhankelijk van de afbakening van 

de groep verhuurders die toegang heeft tot het systeem en de waarborgen die worden getroffen om 

de inbreuk op de rechten van de betrokkenen te beperken.  

 

Wij schatten in dat een systeem van onderlinge informatiedeling door verhuurders uiteindelijk slechts 

een beperkte meerwaarde zal blijken te hebben bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. 

Het is namelijk aannemelijk dat criminele personen c.q. groepen de nadelige gevolgen van deze lijst 

vrij eenvoudig zullen weten te neutraliseren. Daarbij komt dat wij wel enige zorg hebben over de 

mogelijk negatieve neveneffecten van een dergelijk systeem. Zo zal immers lang niet elke huurder 

die zich een keer heeft ingelaten met ondermijnende criminaliteit (of daartoe is gedwongen) zich 

hieraan opnieuw schuldig maken. Een exercitie met politiegegevens rond drugsdelicten binnen on-

roerend goed objecten leert dat het naar schatting gaat om hooguit 10 procent van de ‘foute huurders’ 

die zich opnieuw schuldig zullen maken aan een poging tot huur ten bate van misbruik. Voor iedereen 
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die op de ‘foute huurders’-lijst terecht is gekomen, zal het echter aanmerkelijk lastiger worden om 

nog een woonruimte in de huursector te vinden. Hierbij moet worden opgemerkt dat een registratie-

systeem niet tot uitsluiting van een eerste levensbehoefte, namelijk onderdak, mag leiden. 

 

Vanuit de opsporingshoek wordt eveneens weinig meerwaarde gezien in een systeem van informa-

tiedeling onder verhuurders. Er wordt tevens verwacht dat het richten van de energie op een betere 

benutting van alle huidige screeningsmogelijkheden door de verhuurders en het aanpakken van ma-

lafide verhuurmakelaars op termijn per saldo meer resultaat zal opleveren in de strijd tegen ondermij-

nende criminaliteit binnen de vastgoedsector. 


