DEEL A
Deze aanvraag kan u invullen, kopiëren en binnenbrengen bij de onderstaande maatschappijen.
LET OP: bij elke maatschappij dient u afzonderlijk nog een DEEL B in te vullen met o.a. het keuzeformulier.

INSCHRIJVINGSFORMULIER HUURWONING 2022
DIT DEEL NIET INVULLEN – DE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ / VERHUURKANTOOR VULT DIT VAK IN

Ontvangen op: …………………................................ Inschrijvingsdatum: …………………..........................................
Aantal slaapkamers : ……………. (max. RB ………..) Inschrijvingsnummer: …………………..........................................
 voldoet WEL

Taalkennis Nederlands:

 voldoet NOG NIET

Ontbrekende documenten: ………………………………………………………………………………………………………….

1. Vul uw persoonlijke gegevens in.
Uw persoonlijke gegevens (= toekomstige referentiehuurder)

Persoonlijke gegevens van uw echtgenoot, wettelijke
samenwoner of feitelijke partner die de sociale
woning mee gaat bewonen

Voornaam: ..................................................................

Voornaam: ....................................................................

Naam: …………………………………………………….

Naam: ………………………………………………………

Rijksregisternummer:

Rijksregisternummer:

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

Geboortedatum: .........................……………………….

Geboortedatum: .........................…………………………

Geboorteland: .............................................................

Geboorteland: ...............................................................

Geboorteplaats: ..........................................................

Geboorteplaats: .............................................................

Geslacht: □ man □ vrouw □ X

Geslacht: □ man □ vrouw □ X

Burgerlijke staat:

Burgerlijke staat:

□ gehuwd

□ gehuwd

□ ongehuwd

□ ongehuwd

□ wettelijk samenwonend

□ wettelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ gehuwd of samenwonend, maar uw partner

□ gehuwd of samenwonend, maar uw partner

verhuist niet mee

verhuist niet mee

□ weduwe / weduwnaar

□ weduwe / weduwnaar

□ wettelijk gescheiden

□ wettelijk gescheiden

Nationaliteit: …………………………………………

Nationaliteit: …………………………………………

Bent u minstens 66% invalide?:
□ ja (voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid of van uw

Bent u minstens 66% invalide?:
□ ja (voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid of van uw

mutualiteit)

□ nee

mutualiteit)

□ nee

Telefoonnummer: ........................………………………

Telefoonnummer: .....................……………………………

E-mail: .........................…………………………………..

E-mail: .......................……………………………………….
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2. Heeft u kinderen die met u in de woning gaan wonen? (Kruis aan)
 Ja (vul de tabel hieronder in)

 Nee (ga naar vraag 3)
Rijksregisternummer

Voornaam en naam

m/v/x

.

. .

.

. .

. .

-

. . .

.

. .

+ 66 %
invalide*

Coouderschap
of
bezoekrecht*

Ten
laste





































* Aan te tonen met een attest / vonnis

3. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen? (Kruis aan)
 Ja (vul de tabel hieronder in)
Voornaam en naam

 Nee (ga naar vraag 4)
Rijksregisternummer
. .

.

. .

.

. .

-

. . .

.

. .

m/v/x

+ 66 %
invalide*

Verwantschap




4. Heeft u nog familie in het buitenland waarmee u een gezinshereniging plant? (Kruis aan)
 Ja (vul dan hieronder alles correct in)
Voornaam en naam

 Nee (ga naar vraag 5)
Geboortedatum + geboorteplaats

m/v/x

Verwantschap

5. Wat is uw adres?
o

o

Post naar mijn officieel adres
(= domicilieadres)
…………………………………………………………………

Post naar een ander adres
(= correspondentieadres)
………………………………………………………………...

…………………………………………………………………
Stuur mijn post naar waar ik woon. Indien ik verhuis, laat
ik dit binnen 1 maand weten.

………………………………………………………………...
Mijn brieven komen altijd naar dit adres, tot ik schriftelijk
vraag om dit aan te passen.

o

o

Gegevens contactpersoon / begeleiding,
die mijn post in kopie mag / moet ontvangen
(OCMW, CAW, schuldbemiddelaar, familie)
………………………………………………………………….

Gegevens bewindvoerder, die mijn post
in kopie mag / moet ontvangen

………………………………………………………………...

………………………………………………………………….

………………………………………………………………...

Tel. / e-mail: …………………………………………………..

Tel. / e-mail: ………………………………………………...

!! Post kan niet doorgestuurd worden door SVK’s !!

!! Post kan niet doorgestuurd worden door SVK’s !!
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6. Huurprijs (niet verplicht in te vullen)
Wat wilt u als maximale netto huurprijs (zonder voorschotten of extra kosten) per maand betalen?
○ €350

○ €450

○ €550

○ €650

○ een ander bedrag: € ……..

7. Controle eigendom
Hiermee verklaart u dat u voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Elke onjuiste of onvolledige verklaring, afgelegd
ter kwader trouw, kan leiden tot de schrapping van uw kandidatuur of opzeg van uw huurovereenkomst.

Persoonlijke verklaring op erewoord
(Verplicht in te vullen document)
De toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de
feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen, verklaren hierbij dat hij/zij geen woning of
bouwgrond in binnen- of buitenland:






Gedeeltelijk of volledig in volle eigendom bezit;
Gedeeltelijk of volledig in vruchtgebruik bezit;
Gedeeltelijk of volledig in erfpacht of opstal heeft;
Gedeeltelijk of volledig zelf in vruchtgebruik gegeven heeft;
Gedeeltelijk of volledig zelf of door een derde in erfpacht of opstal gegeven heeft.

De toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de
feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen, verklaren hierbij dat hij/zij geen zaakvoerder,
bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij/zij een zakelijk recht (volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond hebben ingebracht.
Kruis aan:
☐ Deze verklaringen zijn correct (ga naar punt 8).
☐ Deze verklaringen zijn niet correct (ga naar onderstaande vraag).
Valt deze eigendom onder één van de uitzonderingen? (Kruis aan)












Uw woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaard (max. 2 maand voor uw inschrijving);
Het betreft een woning, niet aangepast aan de fysieke handicap van u of een gezinslid;
U of een gezinslid heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning;
Uw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (bv. campingverblijf);
U verliest het beheer van uw woning door een faillissement / collectieve schuldenregeling;
U heeft een woning of bouwgrond samen met één van volgende personen volledig in volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk
samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook
niet mee bewonen;
U gaf een woning of bouwgrond samen met één van volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht
of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw
feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen.
U of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner kreeg een woning of
bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal via schenking of erfenis.
U of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner kreeg een aandeel van een
woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven, via schenking of erfenis.
De woning moet worden ontruimd omwille van een herhuisvesting in het kader van de
woonkwaliteitsbewaking, een verrichting door een sociale woonorganisatie of in het kader van het sociaal
beheersrecht.
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8. Controle GEEN van belasting vrijgestelde inkomsten uit het buitenland1
De toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de
feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen, verklaren hierbij op erewoord dat hij/zij geen van
de volgende inkomsten heeft:



van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland;
van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten verworven bij een Europese of internationale instelling.

Kruis aan:
☐ Deze verklaringen zijn correct.
☐ Deze verklaringen zijn niet correct.

9. Voldoet u aan de toelatingscriteria?
Bij toewijzing van een woning controleert de sociale verhuurder of kandidaat-huurders nog voldoen aan de inkomensen eigendomsvoorwaarden (zie punt 7 & 8).
-

U verklaart dat dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling
doorgeeft aan de sociale verhuurder.
U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk aan
de sociale verhuurder.
Door uw inschrijving mag de sociale verhuurder persoonlijke en andere informatie opvragen en deze
informatie controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier
volledig te maken.

-

DATUM:

Handtekening toekomstige
referentiehuurder

Handtekening echtgenoot,
wettelijke samenwoner of feitelijke
partner die de sociale woning mee
gaat bewonen

………………………………………

………………………………………..

Opmerking: Indien bewindvoerder, dient de bewindvoerder te ondertekenen.

DEEL A: Deze aanvraag kan u invullen. Indien u uw aanvraag aan meerdere maatschappijen wenst over te
maken, gelieve deze hieronder aan te duiden.
LET OP: bij elke maatschappij dient u afzonderlijk nog een DEEL B in te vullen met o.a. het keuzeformulier.


Bezemstraat 83A
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel.: 02/371 03 30
E-mail: huurdienst@volkshuisvesting.be



Brusselsesteenweg 191
1730 Asse

Tel.: 02/452 72 43
E-mail: verhuurdienst@providentia.be

Molenborre 26/01:
1500 Halle

Tel.: 02/363 10 50
E-mail: info@wpz.be

A. Demaeghtlaan 30
1500 Halle

Tel.: 02/361 16 16
E-mail: info@svkzuidkant.be



Brusselsesteenweg 191
1730 Asse

Tel.: 02/451 24 90
E-mail: administratie@webra.be



Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden

Tel.: 0471/36 55 31
E-mail: info@dewoonkoepel.be





1

Andere huisvestingsmaatschappij / sociaal verhuurkantoor van uw keuze: ……………………………………………………..

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
Art. 6.1, 5° definieert het referentie inkomen als volgt : 'de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst beschikbare
aanslagbiljet betrekking heeft : a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten; b) het leefloon; c) de inkomensvervangende
tegemoetkoming aan personen met een handicap; d) de beroepsinkomsten uit het buitenland die van belasting vrijgesteld zijn, of de beroepsinkomsten die
verworven zijn bij een Europese of internationale instelling en die van belasting vrijgesteld zijn.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022 DEEL B
WOONPUNT ZENNEVALLEI EN
SVK ZUIDKANT

10. Begeleidende Diensten:

Is er een dienst die u momenteel ondersteunt?
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dienst:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contactgegevens: …………………………………………………………………………………………………………………..
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dienst:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contactgegevens: …………………………………………………………………………………………………………………..
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dienst:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contactgegevens: …………………………………………………………………………………………………………………..

11. Woonnood

Bent u momenteel dakloos of dreigt u dakloos te worden?
□ JA (vul de vragenlijst in bijlage 1 in)

□ NEE

Woont u in een goed dat niet geschikt is voor wonen?
□ JA (vul de vragenlijst in bijlage 2 in)

□ NEE

Is uw huidige woning van verminderde kwaliteit of is er sprake van overbewoning ?
□ JA (vul de vragenlijst in bijlage 3 in)
□ NEE
Dient u meer dan 35% van uw huidig inkomen te spenderen aan de huur van uw woning?
□ JA (vul de vragenlijst in bijlage 4 in)
□ NEE
Bent u minderjarig EN wordt u begeleid door een erkende dienst of OCMW
□ JA (vul de vragenlijst in bijlage 5 in)
□ NEE
12. Waar wilt u wonen? (Kruis aan)
Belangrijk: Woonpunt Zennevallei en SVK Zuidkant zullen uw aanvraag niet aanvaarden als uw keuze te beperkt is en u
hierdoor uw kans op een toewijzing onmogelijk maakt. Daarom vragen wij u:


Voldoende woningen (één of meerdere deelgemeentes) waarvan in totaal minimum 20 woongelegenheden
voorhanden zijn) te kiezen waarvan het aantal slaapkamers geschikt is voor uw gezinssamenstelling. U dient
rekening te houden met de regels van rationele bezetting. Deze kan u terugvinden in de infobrochure.



Ongeboren kinderen kunnen al in aanmerking genomen worden voor bepaling van de rationaliteit en dit na een
zwangerschap van 6 maanden. Bij toewijzing dient het kind evenwel al geboren te zijn.



Indien er sprake is van lokale binding conform het lokaal toewijzingsreglement van een gemeente dan dient u
deze gemeente mee op te nemen in uw woonstkeuzes. (Indien er geen sprake is van lokale binding, kan u vrij
kiezen voor welke gemeentes u zich inschrijft)

Hieronder dient u uw keuzes aan te duiden. (Enkel de keuzes in de witte vakjes zijn mogelijk. Vakjes met grijze achtergrond zijn niet
mogelijk.)
In de grijze vlakken in lichte cijfers staan het aantal type woningen per deelgemeente, tussen haakjes staan het totaal aantal
woningen aangepast voor mensen met een fysieke beperking.
Deelgemeente

Appartement

Huis

Aantal slaapkamers

0

1

2

3

Alsemberg*

2

49(4)

63(4)

22

BEERSEL

Beersel
7

13

5

Huizingen

5

2

3

Lot

5

14

31

29(10)

77(8)

8

179(10)

332

94

6(1)

16(6)

5

3

5

Buizingen

HALLE

1

2

3

4

6

39

4

8

10

6

Dworp*

Halle*

4

9

Lembeek*
Bogaarden*

1

Beert

1

33
1

43

20

39

5

1

1

32

5

34(30)

5

280

20

15

8

1

1

41

5

48

3
1

1

Sint-Genesius-Rode*

1

11

36

2

Sint-Pieters-Leeuw*

1

25

61

11

Ruisbroek

2

4

6

1

1

3

1

1

34(32)

2

SPL

SGR

PEP

Pepingen

Vlezenbeek

Gooik

Oudenaken

1

Gooik

2

2

Oetingen

2

1

Kester

3

1

2

3

1
2

5

1

*Voor enkele woongelegenheden in deze deelgemeente heeft u een Vlabinvest-erkenning nodig. Hiervoor dienen er bijkomende
documenten te worden overgemaakt, nl. documenten die een maatschappelijke, econ. en socio-culturele binding met de streek
aantonen. Indien u reeds een Vlabinvest-erkenning heeft, dient u dit te melden.
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13. Fysieke situatie
Bent u rolstoelgebruiker?
JA / NEEN
Indien JA, dient u volgende documenten aan ons over te maken:
o Attest geneesheer-specialist waaruit dit kan opgemaakt worden.
Of
o Attest FOD waaruit dit kan opgemaakt worden.
Heeft u een fysieke handicap of fysieke beperking?
JA / NEEN
Indien JA, dient u volgende documenten aan ons over te maken:
o Attest geneesheer-specialist waaruit dit kan opgemaakt worden.
Of
o Attest FOD waaruit dit kan opgemaakt worden.
Indien u aan één van deze criteria voldoet, kan u voorrang genieten voor toewijzing van aangepaste appartementen /
woningen. Een overzicht daarvan kan u terugvinden in de informatiebrochure (zie pag. 13).
U kunt ook altijd contact opnemen met de klantendienst van Woonpunt Zennevallei voor meer informatie en voor inzage
van het intern huurreglement.

14. Maximum aantal verdiepen?
Indien geen lift, wenst u dan:
o Enkel een gelijkvloers
o Een gelijkvloers of maximaal …. Verdiepingen
o

Kruis aan indien u GEEN duplexappartement (= een appartement met twee etages en een trap ertussen)
wenst.

Akkoordverklaring voor verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens
Vanwege de aard van onze organisaties verwerken we veel persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens
worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy
te handhaven.
Bij de inschrijving als kandidaat-huurder ontvangt u een omstandige privacyverklaring
gegevensuitwisselingen staan die wij uitvoeren. U kan ook uw rechten hierin raadplegen.

waarin

alle

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u contact opnemen met Woonpunt
Zennevallei of SVK Zuidkant
Woonpunt Zennevallei
-Telefoon: 02/363 10 50
-E-mail: info@wpz.be
-Adres: Molenborre 26/01 – 1500 Halle
-Website: www.wpz.be
SVK Zuidkant
Tel: 02/365.99.00
E-mail: info@svkZuidkant.be
Adres: Auguste demaeghtlaan 30 – 1500 Halle
Website: www.svkZuidkant.be

I.k.v. BAZ en energiescans kunnen de persoonsgegevens uitgewisseld worden met onze samenwerkende partners, nl.
buurtwerkers, OCMW’s, energiescanners en andere welzijnsorganisaties.
Om uw inschrijving te controleren, vraagt SVK Zuidkant vzw persoonlijke en andere informatie bij de bevoegde
diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier volledig te maken. Meer informatie vindt u op
https://www.svkZuidkant.be/Privacy.

DATUM:

Handtekening toekomstige
referentiehuurder

Handtekening echtgenoot,
wettelijke samenwoner of feitelijke
partner die de sociale woning mee
gaat bewonen

……………………………………

………………………………………

Opmerking: Indien bewindvoerder, dient de bewindvoerder te ondertekenen.

15. Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?
U dient het ingevulde inschrijvingsformulier binnen te brengen bij Woonpunt Zennevallei. Dit kan via mail naar
info@wpz.be of per post naar onderstaande adres
Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01
1500 Halle
Woonpunt Zennevallei stuurt uw aanvraag door naar SVK Zuidkant. Uw wordt bij beide organisaties ingeschreven.

Heeft u nog verdere vragen?
U kan steeds contact opnemen met de front office van Woonpunt Zennevallei via info@wpz.be of 02/363 10 50 of met
SVK Zuidkant via info@svkZuidkant.be of 02/365.99.00 waar u steeds een bericht kunt inspreken op ons
antwoordapparaat.
Gelieve duidelijk uw naam en telefoonnummer te vermelden en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U krijgt dan een
afspraak met de klantendienst om uw inschrijving volledig in te dienen.

Bijlage 1: WOONNOOD
Duid in onderstaande lijst de woonnood aan die betrekking heeft op uw situatie.
 Vergeet niet het bijhorende bewijsstuk toe te voegen.
Effectieve of dreigende dakloosheid
Geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben
Verslag van de politie (wijkagent), straathoekwerker, …
Een instelling of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders.
Attest van instelling. Einddatum duidelijk vermelden (punten geldig tot maximum 6 maanden na
datum)
Attest sociale dienst
Verblijf in noodwoning/crisisopvang /transitwoning/hotel of opvangtehuis
attest van de instelling
sociaal verslag

20

Verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie
(punten geldig tot maximum 9 maanden na verlies van woonrecht)bewijs verlies woonrecht (vorig huurcontract, domiciliering, sociaal verslag, ontslag instelling,…)
verslag van sociale dienst, wijkagent,…

17

Gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis
(punten geldig tot maximaal 12 maanden na datum van het vonnis)
betekend vonnis

17

Opzegging huurcontract door eigenaar met een opzeggingstermijn van minder dan 3 maanden of de
woning moet verplicht en rechtsgeldig verlaten worden binnen een termijn van minder dan 3 maanden
wettelijke opzeg (aangetekend schrijven)
verkoopscompromis, verkoopsakte waarin de datum staat waarop de kandidaat de woning moet
verlaten
documenten van onteigening woning

17

Gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis
(punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)
Vonnis

14

Opzegging huurcontract door eigenaar met resterende opzeggingstermijn tussen 3 en 6 maanden of de
woning moet verplicht en rechtsgeldig verlaten worden binnen een termijn van 3 tot 6 maanden
wettelijke opzeg (aangetekend schrijven)
verkoopscompromis, verkoopsakte waarin de datum staat waarop de kandidaat de woning moet
verlaten
documenten van onteigening woning, verlenging huurcontract wegens buitengewone
omtandigheden

14

17

17

Bijlage 2: Woont u momenteel in woning die niet geschikt voor bewoning?
Duid in onderstaande lijst de situatie aan die betrekking heeft op uw situatie.
 Vergeet niet het bijhorende bewijsstuk toe te voegen.

Wonen in een roerend of onroerend goed dat niet geschikt is voor wonen, waarvoor een
stakingsbevel werd uitgevaardigd
PV politie met een stakingsbevel én een PV van de wooninspectie
Besluit onbewoonbaarheid met woonverbod (o.b.v. artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet) én een PV van de wooninspectie
Wonen in een roerend of onroerend goed dat niet geschikt is voor wonen, waarvoor geen
stakingsbevel werd uitgevaardigd

20

17

PV wooninspectie
PV politie zonder stakingsbevel
Besluit onbewoonbaarheid zonder woonverbod
Wonen op een camping zonder permanent woonrecht
Bewijs van campingeigenaar, attest staangeld
Wonen in een niet hoofdzakelijk vergunde woning
Bewijs stedenbouwkundige dienst van de gemeente

17

11

Bijlage 3: Verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning:
Duid in onderstaande lijst de situatie aan die betrekking heeft op uw situatie.
 Vergeet niet het bijhorende bewijsstuk toe te voegen.
Onbewoonbaarverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot onbewoonbaarverklaring
-

Overbewoondverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot overbewoondverklaring
-

20

Besluit tot overbewoondverklaring van de burgemeester o.b.v. artikel 3.24 en 3.25
van de Vlaamse Codex Wonen

Ongeschiktverklaring met op het technisch verslag, opgesteld door een persoon als vermeld in artikel
3.4, eerste lid, BVCW, minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken
‘Omhulsel’ of ‘Binnenstructuur’.
(punten kunnen enkel toegekend worden indien het technisch verslag niet ouder is dan 6 maanden en
indien de kandidaat de woning bewoont op het moment van het onderzoek)
-

20

Besluit tot onbewoonbaarverklaring van de burgemeester EN verklaring op eer dat
de gebreken niet ten laste van de kandidaat-huurder gelegd kunnen worden.

17

Besluit tot ongeschiktverklaring door de burgemeester o.b.v. artikel 3.12 van de
Vlaamse Codex Wonen EN verklaring op eer dat de gebreken niet ten laste van de
kandidaat-huurder gelegd kunnen worden.

Overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode, of onaangepast aan de fysieke
mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap
Technisch verslag/attest Wonen-Vlaanderen, evt in functie van huursubsidie
Attest woonwinkel, huisvestingsambtenaar,…

17

Ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring (punten kunnen
enkel toegekend worden indien het technisch verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de
kandidaat de woning bewoont op het moment van het onderzoek)

11

-

Besluit tot ongeschiktverklaring van de burgemeester o.b.v. artikel 3.12 van de
Vlaamse Codex Wonen EN verklaring op eer dat de gebreken niet ten laste van de
kandidaat-huurder gelegd kunnen worden.

Ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bvb. Gemeente,
woonwinkel, LOGO, politie,…)
(punten kunnen enkel toegekend worden indien het technisch verslag niet ouder is dan 6 maanden en
indien de kandidaat de woning bewoont op het moment van het onderzoek)
Attest provinciale dienst Wonen-Vlaanderen met minstens één gebrek van categorie III
(9-punten)
Attest van eigen technische dienst, woonwinkel
Attest LOGO,…
-

EN verklaring op eer dat de gebreken niet ten laste van de kandidaat-huurder
gelegd kunnen worden.

11

Bijlage 4: Betaalbaarheid van de huurprijs
Duid in onderstaande lijst de situatie aan die betrekking heeft op uw situatie.
 Vergeet niet het bijhorende bewijsstuk toe te voegen.
De te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 50%
hoger van het actueel besteedbaar inkomen
documenten huurovereenkomst en bewijzen inkomsten van minstens drie

14

maanden in de periode van zes maanden voor de toepassing
(inschrijving/toewijzing).
De te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 35%
en minder dan 50% van het actueel besteedbaar inkomen
-

documenten huurovereenkomst en bewijzen inkomsten van minstens drie
maanden in de periode van zes maanden voor de toepassing
(inschrijving/toewijzing).

11

Bijlage 5: Het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende
dienst

Zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst of OCMW
Verslag Comité Bijzondere Jeugdzorg
Verslag erkende dienst (oa. JAC) of OCMW

17

VERKLARING OP EREWOORD
VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE OUDER OP
HET MOMENT VAN INSCHRIJVING1
Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die zich wenst in te schrijven voor een sociale
huurwoning, (voornaam, naam):
Rijksregisternummer:
Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):
verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren)
1 ………………………………………………………………………….(voornaam, naam, geboortedatum)
2 ………………………………………………………………………… (voornaam, naam, geboortedatum)
3 ………………………………………………………………………… (voornaam, naam, geboortedatum)
4 ………………………..……………………………………………… (voornaam, naam, geboortedatum)
5 ……………………………………………………………………….. (voornaam, naam, geboortedatum)
6 ………………………………………………………………………… (voornaam, naam, geboortedatum)
op de datum van inschrijving niet gedomicilieerd is/zijn op bovenstaand adres, maar er wel op
regelmatige basis verblijft/verblijven.
Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder, (voornaam, naam):
Rijksregisternummer:
Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):
verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn.

Gedaan te ……………………, op …………..

Gedaan te ……………………, op …………..

(ouder die zich wil inschrijven voor een

(andere ouder)

sociale huurwoning)
Handtekening

1

Handtekening

Zie artikel 1, 22°, punt b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zoals
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

VERKLARING OP EREWOORD
Gebreken ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning, niet veroorzaakt door
kandidaat-huurder 1
Kandidaat-huurder
Naam en voornaam:
Geboortedatum:

/

/

Geboorteplaats:
Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ____.____.____-_____.____

Verklaring
Ik, ________________________________________, bevestig dat de gebreken aan mijn huidige
woning, gelegen te ________________________________, ____________________________,
die geleid hebben tot de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van deze woning, mij niet ten
laste gelegd kunnen worden.

Handtekening

1

Datum:

/

/

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering
van titel VII van de Vlaamse Wooncode
Art. 19, vijfde lid.
De kandidaat-huurder kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat de gebreken, vermeld in het vierde lid, 3°, niet
ten laste van hem kunnen worden gelegd.

Woonpunt Zennevallei, cvba so, Molenborre 26/1, 1500 Halle
RPR Brussel BTW BE 400.898.624

Blz. 1 / 1

Woonpunt Zennevallei – Privacyverklaring
- Huren - SHM
1.

Wie zijn wij?

Woonpunt Zennevallei is een huisvestingsmaatschappij
Deze privacyverklaring geldt voor de volgende partijen:
Iedere (kandidaat-)huurder van Woonpunt Zennevallei met maatschappelijke zetel in
Molenborre 26/01-1500 Halle en ondernemingsnummer 2350

2.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen
ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom
respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection
Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze
informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel
via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.
Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan
heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij
tegenstrijdigheden.

3.

Hoe kan u ons bereiken?

Met vragen, opmerkingen of voor andere acties over onze privacyverklaring kan u de
hoofdzetel van Woonpunt Zennevallei contacteren via:
-

Telefoon: 02/363.10.50
E-mail: info@wpz.be
Adres: Molenborre 26/01-1500 Halle
Website: www.wpz.be

4.

Welke informatie verzamelen we?

-

Identificatiegegevens
Rijksregisternummer
Rijksregistergegevens
Adres- en contactgegevens
Adreshistoriek
Gezinssamenstelling
Taalkennis
Financiële gegevens
Eigendomsgegevens

5.

Van waar verzamelen we uw informatie?

Uzelf
Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website.
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 in 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, geboorteplaats en datum, 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 + RR nr.
34/2018 van 16 mei 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)
Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari
2019.)

6. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw
persoonlijke gegevens
Wanneer u kandidaat-huurder of huurder wilt worden, verwerken wij uw gegevens volgens de
volgende wettelijke bepalingen:
- Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997).
- Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (12/10/2007).
- Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel
ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21/12/2007)
- Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring,
vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12
oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII
van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009).
- Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari
2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige
huurders (25/04/2007)
- Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister
gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17/10/2011)

-

7.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in
artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode (02/02/2012)
Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaathuurders

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw gegevens om u te informeren en te controleren, om een woning toe te wijzen
en om het inschrijvingsdossier of de huurovereenkomst verder op te volgen. We geven gegevens
alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke
verplichting of met uw toestemming.

8.

Hoe lang houden we uw data bij?

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract. We doen dit op grond
van het Burgerlijk Wetboek.

9.

Wie heeft toegang tot uw data?







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)
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)

10. Wat zijn uw rechten
De GDPR voorziet een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden.
Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. U kunt deze rechten inroepen via:
Telefoon: 02/363.10.50
E-mail: info@wpz.be
Adres: Molenborre 26/01-1500 Halle
Website: www.wpz.be
Dit las u ook al bij punt 3.

10.1 Recht van inzage
Wij moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten
beschrijven. Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit
vraagt. Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief. Opgelet: alleen een eerste
kopie is gratis.
Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van
uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat
wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de documenten via e-mail sturen als u
hiermee akkoord bent; zo niet, sturen wij u de documenten per post toe.
Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die
dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten
anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een
maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

10.2 Recht op verbetering
Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken
we zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we u contacteren om dit te
verifiëren. Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te laten
lezen.

10.3 Recht om te worden vergeten
U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wij verwijderen uw gegevens als u aan een
van de onderstaande criteria voldoet. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of
naam bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat u niet langer gecontacteerd
wil worden.
Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?
We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet
langer nodig.
U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw
toestemming gebaseerd.
U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7).
Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de
informatiemaatschappij.
Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren u
hierover. Deze redenen zijn:
een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
voor juridische claims
de volksgezondheid
het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert

10.4 Recht op beperking van verwerking
U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in
de volgende situaties:
We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw
gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken.
We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims.
Heeft u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens.
U maakt bezwaar tegen verwerking (zie 10.7). We stoppen hiermee totdat de vraag
opgelost
is.
Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij u waarom we de
beperking stoppen. Om opnieuw uw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de
juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

10.5 Recht op kennisgeving
Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage),
dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere
organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen
vraagt. Wij informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

10.6 Recht op data-portabiliteit
Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een
leesbaar formaat als u dit vraagt.
Dit gaat over gegevens:
- die u ons bezorgde
- die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele
voorwaarden
- die we verwerken via geautomatiseerde middelen

10.7 Recht op bezwaar
U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of
voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over
de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische
redenen zijn voor de verwerking.
Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer zodra wij
uw vraag ontvangen.

11. Kunt u uw toestemming intrekken?
Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.
Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden
is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u
uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als
legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:
Telefoon: 02/363.10.50
E-mail: info@wpz.be
Adres: Molenborre 26/01-1500 Halle
Website: www.wpz.be

12.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht
indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamsetoezichtcommissie/klachtenprocedure.

13.

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 22/07/2019. We
hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij
informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine
wijzigingen).

Naam:
Voornaam:
Datum:

Handtekening

