
BIJLAGE 1 bij inschrijvingsformulier:  
 

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING 

 
Privacy: welke informatie heeft SVK Zuiderkempenvzw 
 
Via SVK Zuiderkempen kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in 
lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te 
kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.  
 
Het Besluit Vlaamse Codex Wonen verplicht ons om uw gegevens elektronisch te 
verzamelen.  
 
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden 
aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te 
krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. 
 
Welke informatie gebruikt SVK Zuiderkempen van u? 
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en 
als u een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u. 
 
Deze informatie is:  
 identificatiegegevens 
 rijksregisternummer 
 adres- en contactgegevens 
 gezinssamenstelling 
 taalkennis 
 financiële gegevens 
 eigendomsgegevens 
 eventueel: begeleidende diensten 
 
Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. 
Dit is volgens de archiefwet.  
 
Waar vragen wij informatie op? 

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd 
verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen 
sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen 
huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.  
 
Wij bevragen ook:  

 Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en 
eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + 
Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over 
eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 
oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018) 

 Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, 
geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en 
datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de 
nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin 
ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 
41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + 



Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 
december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018) 

 Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon 
(Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging 
nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 
van 4 oktober 2016) 

 Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond 
inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 
2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017) 

 VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen 
(Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010) 

 

Aan wie geven wij informatie? 

Wij bezorgen informatie aan:  
 Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en 

huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 
14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), 
persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en 
sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging 
VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders 
voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere 
wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 
2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC 
nr. 26/2015 van 29 juli 2015) 

 De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-
huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC 
nr. 8/2015 van 25 maart 2015) 

 De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie 
(Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie 
(Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen 

 Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, 
taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 
september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + 
Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017) 

 [Kies: als dit geldt voor uw SHM:] Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en 
voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke 
staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de 
wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013) 

 [Kies: als dit geldt voor uw SHM:] Stad Antwerpen: woninggegevens van 
Antwerpse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 
2010) 

 [Kies: als dit geldt voor uw SHM:] Stad Gent: woninggegevens van Gentse 
sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011) 

 [Kies: als dit geldt voor uw SHM:] De Intercommunale Leiedal: gecodeerde 
persoonsgegevens van kandidaat-huurders voor beleidsvoering en -
voorbereiding van het lokaal woonbeleid (Beraadslaging VTC nr. 9/2015 van 
18 februari 2015) 

 
 



Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?  

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar 
svkzuiderkempen@iok.be of een brief naar Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel. Wij 
bezorgen u dan deze informatie. 

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie 
gebruiken wij niet meer.  
 
Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?  
Vindt u dat SVK Zuiderkempen onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen 
om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.  
 
Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via 
commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 
Brussel. 
 
Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De 
Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen. 
 
Meer informatie over privacy? 

Heeft u vragen over uw informatie?  
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via 
svkzuiderkempen@iok.be of 014/56 27 00. 
 
U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via 
privacy@vmsw.be.   
 
Heeft u algemene vragen over privacy?  
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u 
op  
www.privacycommission.be.    

 

 

Te ondertekenen voor “Ontvangen ter kennisgeving” in tweevoud (één 

voor het SVK, één voor de kandidaat-huurder), 

 
PLAATS: Geel 
 
DATUM:  
 

 

 

 
HANDTEKENING(EN) van alle meerderjarige gezinsleden: 
  



BIJLAGE 2 bij inschrijvingsformulier:  
 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE 
KANDIDAAT-HUURDER 

 

1. DE INSCHRIJVINGS-, TOELATINGS- EN 
TOETREDINGSVOORWAARDEN 

 
Een persoon die zich (mee) wil inschrijven voor een sociale huurwoning, een persoon 
die een sociale huurwoning wil toegewezen worden of een persoon die wil toetreden 
tot een lopende huurovereenkomst, dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. 
 
Volgende aspecten worden getoetst: 
• de leeftijd 
• de opname in het bevolkings- dan wel vreemdelingenregister 
• de hoogte van het inkomen, tenzij het om een toetreding gaat 
• het al dan niet hebben van een onroerende goed 
 
Wie moet er voldoen aan deze verschillende voorwaarden? 
 
Het is de toekomstige referentiehuurder en de persoon die met hem gehuwd is of die 
met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is, op voorwaarde dat 
deze persoon de sociale woning mee gaat bewonen, die beschouwd worden als 
kandidaat-huurders en bijgevolg aan de verschillende voorwaarden moeten voldoen. 
 
 

1.1. LEEFTIJDSVOORWAARDE 
De kandidaat-huurder is een meerderjarige persoon, een minderjarige 
ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat 
wonen met begeleiding door een erkende dienst of een OCMW. 

 
1.2. VERBLIJFSVOORWAARDE 
De kandidaat-huurders zijn ingeschreven in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister. Of zijn ingeschreven op een referentieadres. 

 
1.3. INKOMENSVOORWAARDE 
Het inkomen van de kandidaat-huurders mag niet te hoog zijn. Met inkomen 
wordt bedoeld het gezamenlijk belastbaar inkomen afzonderlijk belastbare 
inkomsten, IVT, leefloon en van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het 
buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling. 
 
Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner 
(gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat 
bewonen, telt mee. 
 
Er wordt gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar (max. 3 jaar 
oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn 



verschillende inkomensjaren mogelijk maar ze worden allen geïndexeerd naar 
het huidige jaar.  
 
Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, 
dan wordt er gekeken naar het huidig inkomen. 
 
Het totale geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar mag in 2023 niet 
hoger zijn dan:  

 28.105 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste 
 30.460 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap 
 42.156 euro, verhoogd met 2.356 euro per persoon ten laste voor andere 

gezinstypes 

 
1.4. ONROERENDE BEZITSVOORWAARDE 

 
Een kandidaat-huurder mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk: 
• in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben 
• in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben gegeven. 
 

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk: 
 

 De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 
twee maanden voor jouw inschrijving.  

 De woning is onaangepast aan je fysieke beperking. 
 De kandidaat-huurder heeft een handicap en komt in aanmerking voor een 

ADL-woning. 
 De kandidaat-huurder woont een woning in een ruimtelijke 

bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een 
campingverblijf). 

 De kandidaat-huurder verliest het beheer van zijn woning door een 
collectieve schuldenregeling of een faillissement. 

 De kandidaat-huurder heeft een eigendom met een (ex-)partner die de 
woning niet mee gaat bewonen. 

 De kandidaat-huurder heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in 
eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of 
schenking. 

 
Als u een gezinshereniging hebt aangevraagd of wil aanvragen, moet u dat bij de 
inschrijving meedelen. Het SVK zal u dan ook vragen naar de gegevens van de leden 
van uw gezin die nu nog in het buitenland verblijven. Voorlopig zal u echter worden 
ingeschreven voor een woning die voldoet aan uw huidige gezinsgrootte in België. 
Als de gezinshereniging plaatsvindt, komt u dit melden aan het SVK. Staat u dan nog 
op de wachtlijst, kan u zich kandidaat stellen voor een grotere woning.  
 

2. DE TOEWIJZINGSREGELS 

Voor de toewijzingsregels verwijzen wij naar het intern huurreglement onze 
Woonmaatschappij. 



3. TAALKENNISVERPLICHTING ALS TOEKOMSTIGE 
HUURDER 

 
Twee jaar nadat u huurder wordt, zal u en/of uw echtgenoot, wettelijke 
samenwoner of feitelijke partner over een mondelinge basistaalvaardigheid van het 
Nederlands moeten beschikken, tenzij u bent vrijgesteld. 
 
U voldoet aan die toekomstige verplichting bij inschrijving of toelating als het voor 
ons al manifest vaststaat dat u over de basistaalvaardigheid Nederlands beschikt 
 
Zo niet, zullen wij via de elektronische gegevens uit de Kruispuntbank Inburgering 
nagaan of u voldoet aan de toekomstige huurdersverplichting.  
Als er geen bewijzen zijn én er is er geen vrijstelling of uitstelregeling, moet u dat 
zelf aantonen. 
 
Heeft u de basistaalvaardigheid Nederlands nog niet, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering: 
 

- Antwerpen, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, 03 338 70 11 
- Limburg, H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, 011 30 

56 00 
- Vlaams-Brabant, Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven, 016 47 43 11 
- Oost-Vlaanderen, Elfjulistraat 39C, 9000 Gent, 09 321 86 00  
- West-Vlaanderen, President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk, 056 74 21 50 

4. TOEKOMSTIGE HUURDERSVERPLICHTING: 
INSCHRIJVEN BIJ VDAB 

 
Indien u huurder wordt van een sociale woning en niet-beroepsactief bent maar wel 
arbeidspotentieel hebt en nog geen 64 jaar bent, moet u zich inschrijven bij de 
VDAB. Tenzij u door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat 
bent om te werken of actief naar werk kan zoeken. Dan beschikt u niet over 
arbeidspotentieel en moet u niet aan de voorwaarde voldoen. 
 
Het gaat om:  

- uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door 
billijkheidsredenen, nl. personen die een leefloon ontvangen en over wie het 
OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken  

- personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of 
een erkende handicap 

 

 

 

 

 


