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Privacyverklaring Omslagroute 

 
Privacyverklaring van de gemeente Amsterdam over de Omslagroute 
De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar 
inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen 
worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder 
weergegeven. 

Verwerking persoonsgegevens Omslagroute 

1. Doel 

De Omslagroute is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, zorginstellingen 
en woningcorporaties. De samenwerking tussen bovengenoemde partijen heeft zich in de loop der 
jaren ontwikkeld tot een onmisbaar traject in het bieden van zorg met verblijf aan kwetsbare 
bewoners, gericht op herstel.  

2. Grondslag 

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens vanuit haar taak in de uitvoering van de 
Huisvestingswet, de Huisvestingsverordening Amsterdam en de nadere regels 
Huisvestingsverordening (de urgentiecategorie Omslag (art. 2.6.7 HVV). 
 
De woningcorporaties verwerken persoonsgegevens vanuit hun wettelijke taak te zorgen voor 
betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens en bij te dragen aan de leefbaarheid in de 
buurten en wijken waarin hun woningen zijn gelegen. 
 
Zorgverleners verwerken persoonsgegevens vanuit hun taken op het gebied van het verlenen van 
fysieke en mentale zorg. 

3. Categorieën persoonsgegevens 

De zorginstelling verwerkt alle gegevens die verwerkt worden voor het aanvragen van een 
urgentie onder voorwaarden bij de gemeente Amsterdam. 
  
De gegevens die worden gebruikt voor het zorgtraject vallen buiten de samenwerking.  
 
De gemeente gebruikt de volgende categorieën persoonsgegevens voor de aanvraag urgentie 
onder voorwaarden: 

1.  Naam en geslacht m/v/g 
2.  Geboortedatum 
3.  WoningNet nummer of emailadres + geldigheid 
4.  Naam zorgaanbieder 
5.  Begeleider 
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6.  Datum aanvraag 
7.  E-mailadres aanvrager 
8.  Burgerlijke staat + gezinssamenstelling 
9.  Naam en geboortedatum partner 
10. Naam en geboortedatum kinderen 
11. Verblijfsdocument/status, nummer, geldigheid 
12. Woondoelen 
13. Kopie ID 
14. Jaaropgave belastingdienst 
15. Loonstrookje 
16. Plaatsingsbesluit 

 
Bijzondere persoonsgegevens 
De gemeente deelt gegevens over de ingang van de Urgentie onder voorwaarden, 
Maatschappelijke Ondersteuning of Beschermd Wonen. Deze gegevens betreffen informatie over 
een identificeerbare betrokkene, daarmee zijn het bijzondere persoonsgegevens.  
 
De woningcorporatie verwerkt de volgende gegevens: 

1. Naam van de huurder (dus de zorginstelling) en de contactpersoon 
2. Naam van de bewoner 
3. Woondoelen van de bewoner 
4. Overige gegevens/ervaringen over het verblijf van de bewoner. 

 

4. Ontvangers 

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van de Omslagroute persoonsgegevens uit met 
aangesloten partners. Dit zijn de Amsterdamse woningcorporaties, aangesloten bij de AFWC, en 
de aangesloten Amsterdamse zorginstellingen.  
 
De gegevens worden uiteraard alleen gedeeld met de voor het traject relevante partijen 
(zorginstelling, gemeente Amsterdam en corporatie). 

5. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming 

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er 
worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

6. Bewaartermijnen 

De gemeente Amsterdam bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. De bewaartermijn vangt aan op het 
moment dat de beslissing over de Omklap is genomen. 
Dit betekent dat de persoonsgegevens:  

• na 10 jaar worden verwijderd, indien de urgentieverklaring wordt verleend. Deze 
termijn is 5 jaar, indien de urgentieverklaring wordt verleend aan een statushouder; 

• na 5 jaar worden verwijderd, indien de urgentieverklaring wordt geweigerd;  
• na 1 jaar worden verwijderd, indien een beslissing op de urgentie-aanvraag niet meer 

nodig is (bijvoorbeeld omdat de aanvrager de aanvraag intrekt); 
• na 5 jaar worden verwijderd, wanneer de beslissing of rechterlijke uitspraak op een 

bezwaar en/of beroep tegen de beslissing op de aanvraag onherroepelijk is geworden;  
• na 10 jaar worden verwijderd, indien het niet lukt om zelfstandig begeleid te wonen en 

een tijdelijk huurcontract wordt beëindigd en niet wordt omgezet naar een vast 
huurcontract). 
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7. Rechten betrokkene 

Overeenkomstig Hoofdstuk III van de AVG kan een bewoner of woningzoekende wiens 
persoonsgegevens worden verwerkt in de Omslagroute, een schriftelijk verzoek indienen tot:  

a) inzage over de verwerking van persoonsgegevens; 
b) inzage in zijn of haar persoonsgegevens  
c) verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn of haar persoonsgegevens 

indien deze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig zijn of 
niet ter zake dienen dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 
verwerkt; 

d) wissen van de persoonsgegevens (recht op vergetelheid); 
e) beperking van de gegevensverwerking; 
f) bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. 

 
Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan het Loket persoonsgegevens van de gemeente 
Amsterdam, onder vermelding van de Omslagroute. Een formulier hiervoor is te vinden op 
www.amsterdam.nl/privacy/loket/ 
 
Voor vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt u contact opnemen 
met de Functionaris Gegevensbescherming door een mail te sturen aan 
Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl 
 

http://www.amsterdam.nl/privacy/loket/
mailto:Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl
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