INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING
Met dit formulier kan u een sociale huurwoning bij SNMH aanvragen. U vult dit formulier in, bekijkt goed de extra documenten
en zorgt voor een handtekening van elke meerderjarige aanvrager. U kan alles doorsturen naar inschrijvingen@snmh.be of per
post/in brievenbus stoppen: William Griffithstraat 92, 9100 Sint-Niklaas. Lukt dit niet dan kan u via bovenvermeld emailadres
een afspraak maken.

U wenst een woning te huren?
1. Wat moet u zelf doen.
Stap 1: Vul dit inschrijvingsformulier in.
U moet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.
Stap 2: Bezorg ons het volledig ingevulde inschrijvingsformulier via mail of per post.
U krijgt een bevestigingsbrief met uw inschrijvingsnummer.
2.
•
•
•
•

Voorwaarden.
U bent minstens 18 jaar.
U voldoet aan de inkomstensgrenzen.
U voldoet aan de eigendomsvoorwaarden.
U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

3. Keuze en keuzebeperking.
Het aantal slaapkamers waarvoor u in aanmerking komt, wordt bepaald door de gezinssamenstelling.
Als kandidaat-huurder kan u de type woning (appartement, studio of huis), de ligging en de maximale huurprijs kiezen.
Hoe beperkter uw keuze, hoe langer het duurt vooraleer u een woning krijgt.
U kan uw keuzes 2 keer per jaar wijzigen via onze website www.snmh.be en 1 keer extra bij een verandering van de
gezinssamenstelling.
4. Wetgeving.
Meer uitleg kan u vinden op www.vmsw.be > huren van een sociale woning.
Info over de wet op de privacy: www.vmsw.be/privacy of via bijlage 4.
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1. Vul uw persoonlijke gegevens in.
Uw persoonlijke gegevens

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

Naam: ..........................................................................

Naam: ...........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Geslacht: □ man □ vrouw

Geslacht: □ man □ vrouw

Burgerlijke staat: □ gehuwd

Burgerlijke staat: □ gehuwd

□ ongehuwd

□ ongehuwd

□ we elijk samenwonend

□ we elijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ gehuwd of samenwonend, maar uw

□ gehuwd of samenwonend, maar uw

partner verhuist niet mee

partner verhuist niet mee

NATIONALITEIT: …………………….

NATIONALITEIT: …………………….

Rijksregisternummer:

Rijksregisternummer:

…..…….-............-............-............-............

…………-…..…….-..……….-..……….-..……….

Heeft u attest +66% invaliditeit:
□ ja

Heeft u attest +66% invaliditeit:
□ ja

(voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

(voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

□ nee

□ nee

Uw adres

Uw correspondentieadres (als dit niet hetzelfde is als uw
adres) = opgelet: alle briefwisseling gaat dan naar dit adres!

Straat: ....................................................................

Straat:............................................................................

Nummer: ............................ Bus: ............................

Nummer: ............................ Bus: ..................................

Postcode: ................................................................

Postcode: ......................................................................

Gemeente: ...............................................................

Gemeente: ....................................................................

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

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

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

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

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

03 780 58 48
info@snmh.be

www.snmh.be
bank BE95-001-0552882-58

Kantoor: enkel op afspraak
Telefonisch: van 9 tot 12u en van 14 tot 16u

2

2. Heeft u kinderen die met u in de woning gaan wonen?

Naam en Voornaam

Geboortedatum

m/v

Persoon met
handicap
(bezorg ons
het attest)

Rijksregisternummer

.. - .. - .. - ... - ..
.. - .. - .. - ... - ..
.. - .. - .. - ... - ..
.. - .. - .. - ... - ..
.. - .. - .. - ... - ..

1.
2.
3.
4.
5.

Co-ouderschap of
bezoekrecht:



JA / NEE



JA / NEE



JA / NEE



JA / NEE



JA / NEE

3. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen?

Naam en Voornaam

Geboortedatum

m/v

Persoon met
handicap
(bezorg ons
het attest)

Rijksregisternummer

.. - .. - .. - ... - ..
.. - .. - .. - ... - ..

1.
2.

Verwantschap



..................



..................

4. Heeft u nog familie in het buitenland en plant u een gezinshereniging? (Kruis aan, opgelet: enkel als gezinshereniging al is
aangevraagd bij DIENST VREEMDELINGZAKEN)

Naam en Voornaam

Familieband
(kind, ouder,
broer …)

Geboortedatum

m/v

Verblijfspapieren al in orde

Persoon met
handicap?
(bezorg ons dan
het attest)

1.

JA

/

NEE

JA / NEE

2.

JA

/

NEE

JA / NEE

3.

JA

/

NEE

JA / NEE
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5. Welke papieren voegt u toe bij uw inschrijving, indien van toepassing.
SOORT DOCUMENT

Extra informatie

Kopie identiteitskaart of geldige
verblijfsdocumenten van alle meerderjarige
aanvragers.

OK?



Informatie over uw inkomen.
Opgelet: we hebben de inkomsten nodig van
uzelf, u echtgenoot, wettelijke samenwoner of
feitelijke partner die mee gaat inwonen.
Dat kan zijn:
- Meest recent beschikbare
aanslagbiljet belastingen, maximum
drie jaar oud
- Attest OCMW, werkloosheidsattest,
uitkering ziektevergoeding of
invaliditeit.

Heeft u en uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke
partner geen inkomsten ontvangen in het jaar waarop het laatst
beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft (= referentie-inkomen)?
Dan bezorgt u ons uw huidige inkomsten, zodat we uw huidig
inkomen berekenen.
Is er helemaal geen inkomen? Vul dan de verklaring op eer ‘geen
inkomen’ in bij BIJLAGE

Bent u een ouder met bezoekrecht of coouderschap?

-



Een vonnis van de echtscheiding
OF een uitspraak van de vrederechter of rechter in kort
geding
OF een akte van de notaris.
Bij een onderlinge overeenkomst hebben we een
schriftelijke verklaring over de bezoekregeling of
omgangsregeling nodig, ondertekend door beide ouders.



Is er in uw gezin een persoon met een
handicap?

-

Attest Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of
mutualiteit dat een permanente handicap van minimaal
66% constateert.



Is er iemand van uw gezin zwanger en wilt u
op de wachtlijst staan voor een woning
aangepast aan uw toekomstige gezinssituatie?

-

Attest gynaecoloog
Opgelet: de toewijzing van een woning aangepast aan uw
toekomstige gezinssituatie kan pas na de geboorte.



Woont u in een woning die onbewoonbaar of
ongeschikt is verklaard (volgens artikel 15 of
16bis van de Vlaamse Wooncode of artikel
135 van de Nieuwe Gemeentewet)?

-

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

U bent tussen 17 en 21 jaar oud en u woont
begeleid zelfstandig.

-

Een attest van de dienst die u begeleidt. In dit attest moet
de begin- en einddatum van de begeleiding vermeld staan.



U bent jonger dan 18 jaar en u bent ontvoogd
door de jeugdrechter?

-

Een kopie van het vonnis van de jeugdrechter over uw
ontvoogding.



U hebt aangeduid dat er een gezinshereniging
zal plaatsvinden?

-

Bezorg ons het kopie van de aanvraag bij DVZ (aanvraag
visum langdurig verblijf) of de beslissing van DVZ.
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6. Waar wilt u wonen? (Zet kruisjes in onderstaande tabel)
U kan nu aanduiden in welke straten en types u wenst te wonen.
Belangrijk:
 Kies voldoende mogelijkheden. Als uw keuze te beperkt is, wordt uw kans op een sociale woning te klein en kan de
SNMH uw keuze weigeren.
 Wij geven het aantal slaapkamers in functie van uw huidige gezinssamenstelling. Bijvoorbeeld: u kan niet 2 slaapkamers
vragen als u een alleenstaande of koppel zonder kinderen/bijwoners bent.
Meer informatie hierover vindt u in de informatiebrochure of in het interne huurreglement. U kunt ook dienst Inschrijvingen
(inschrijvingen@snmh.be – 03/780.58.47) contacteren voor meer informatie.
= ZWART VAK = wij hebben geen type van deze woning in deze wijk.

Type -->

Studio

Appartement

Huis

Abingdon-Gorinchemstraat
Ankerstraat
Baenslandstraat
Beenaertwijk
Belsele
Bobijnhof
Brouwershof
Bruin De Beerlaan
Clementwijk
Clementwijk (LEP-NAC)
Clementwijk (nieuw)
Daliaweg-Madeliefjesdreef
Dalstraat
De Gravestraat
Driegaaienstraat
W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas
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Type -->>

Studio

Appartement

Huis

Gerdapark
Hertjen-Hertenhof
Hoveniersstraat
J. v. Arteveldestraat
Klokkendreef
Kloosterlandstraat
Koningin Elisabethlaan
Langhalsbeekstraat
Lindenstraat
Mercatorstraat
Nieuwkerken
Oosterlaan
Paterssite
Peter Benoitpark
Plezantstraat
Priesteragiewijk
Reynaertpark
Rootputstraat - appartementen
Rootputstraat - huizen
Sinaai
Sinaai - Vleeshouwerstraat
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Type

Studio

Appartement Huis

Sint-Rochus
Tabakstraat
Van Durmestraat
Veldstraat -Polderstraat
Vermorgenstraat
Vakschoolhof
Voskenslaan
W. Griffithsstraat
Watermolenwijk

7. Extra informatie
Opgelet: kruis alleen aan wat u echt nodig hebt!
Badkamer
☐ Bad

Tuin
☐ Nee

Ik heb een hond en wil een woning
waar honden zijn toegelaten

☐ Douche

☐ Ja

☐ Ja

☐ Geen voorkeur

☐ Geen voorkeur

☐ Nee
☐ Ik heb geen hond en vind het niet
erg dat buren een hond hebben.
Lees ons reglement over honden en andere
huisdieren op www.snmh.be)

Maximum gewenste huurprijs: ____________________________
Enkel invullen wanneer u om medische redenen deze keuze maakt (bezorg ons het attest):
□ Ik wens enkel gelijkvloers of op verdieping met een lift aanwezig
□ Maximum verdieping: __________________________________
□ Ik wens een woning aangepast aan rolstoelgebruik
Ik wens dat SNMH ook mijn dossier doorstuurt naar een andere woonmaatschappij:
□ Nee
□ Ja
Indien ja: zeg welke woonmaatschappij: ……………………………………………………………
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8. Controle eigendomsvoorwaarde
Hiermee verklaart u dat u voldoet aan de eigendomsvoorwaarde. 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
1) Eigendom?
□ Ik, mijn echtgenoot, de persoon waarmee ik wettelijk samenwoon of feitelijke partner:


hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of opstal
 hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot, persoon met wie u
wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
 hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk
samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
 zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw echtgenoot, persoon met
wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal)
op een woning of bouwgrond inbracht
 onderteken de verklaring onderaan deze pagina.
□ Ik, mijn echtgenoot, de persoon waarmee ik wettelijk samenwoon of feitelijke partner heb wel een eigendom
 wel een eigendom? Ga naar vraag 2.
2) Wel een eigendom? Voldoet u aan één van de volgende uitzonderingen?
☐ U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de 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 uw woning of bouwgrond samen met een van de 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.
☐ Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner
de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
☐ Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner
een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
☐ Andere (onbewoonbaar of ongeschikt max 2 maanden oud attest/ niet aangepast aan de fysieke handicap /
faillissement / …). (artikel 6.12, Besluit Vlaamse Codex Wonen)
 Graag ons de attesten/vonnissen bezorgen van de uitzondering
Op erewoord verklaard,

NAAM:
HANDTEKENING:

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

………………………………………..
HIER TEKENEN
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9. Voldoet u aan de toelatingscriteria?
Als u een woning aangeboden krijgt, controleert de SNMH eerst:
- of uw inkomen nog altijd voldoet aan de inkomensvoorwaarde
- of u voldoet aan de eigendomsvoorwaarden die u hiervoor op eer hebt ondertekent
- Of u in orde bent met de taalkennisvereiste. Voldoet u reeds aan de toekomstige taalkennisvereiste? Als sociale huurder
zal u binnen 1 jaar nadat de huurovereenkomst gestart is moeten aantonen dat u voldoende Nederlands spreekt. Het
niveau van het Nederlands dat u spreekt moet overeenstemmen met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen. De SNMH zal controleren of u en/of uw partner voldoen aan deze vereiste. Indien niet, dan
verwijzen wij u graag door naar het contactpunt van het Agentschap Integratie en inburgeringsbeleid in Sint-Niklaas,
Grote Peperstraat 4, 9100 Sint-Niklaas – VOOR AFSPRAAK BEL 02/701 75 00
Heeft de kandidaat-huurder vol
doende kennis van het Nederlands/attest niveau A1?
☐ Ja
☐ Neen
☐ Vrijstelling (attest noodzakelijk)
☐ Moet nog worden vastgesteld door medewerker van SNMH

-

U verklaart dat dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Indien de bovenstaande
toelatingscriteria niet correct blijken te zijn dan zal verhuring bij een aanbieding niet plaatsvinden.
U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling doorgeeft aan
de SNMH.
U verklaart de privacyverklaring in bijlage gelezen te hebben.
U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk aan SNMH.
Door uw inschrijving mag SNMH persoonlijke en andere informatie opvragen en deze informatie controleren bij de
bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier volledig te maken.
DATUM:

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

03 780 58 48
info@snmh.be

Handtekening toekomstig
referentiehuurder

Handtekening echtgenoot, wettelijke
samenwoner of feitelijke partner die de
sociale woning mee gaat bewonen
+ elke meerderjarige persoon die op
het aanvraagformulier staat

………………………………………
HIER TEKENEN

………………………………………..
HIER TEKENEN

www.snmh.be
bank BE95-001-0552882-58

Kantoor: enkel op afspraak
Telefonisch: van 9 tot 12u en van 14 tot 16u

9

INDIEN VAN TOEPASSING OP JOUW DOSSIER
ZIE CHECKLIST blz 3-4
1.
2.
3.
4.

BIJLAGE 1 = verklaring feitelijk partnerschap
BIJLAGE 2 = verklaring verblijf kinderen
BIJLAGE 3 = verklaring geen inkomsten
BIJLAGE 4 = info over privacy

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

03 780 58 48
info@snmh.be

www.snmh.be
bank BE95-001-0552882-58
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BIJLAGE 1 (ENKEL INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING, ZIE CHECKLIST PAGINA 3-4)

Verklaring op eer van feitelijk partnerschap1
Feitelijke partner
Naam en voornaam:
Geboortedatum:
/ /
Geboorteplaats:
Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___
Verklaring
Ik, _______________________________________, verklaar dat ik de feitelijke partner ben van de heer /mevrouw
_________________________________________________________________.
Handtekening

Datum:

/

/

Referentiehuurder
Naam en voornaam:
Geboortedatum:
/ /
Geboorteplaats:
Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___
Verklaring
Ik, ____________________________________, bevestig dat de heer / mevrouw
__________________________________________________________ mijn feitelijke partner is.
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. 1bis. Een persoon kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat hij een feitelijke partner is als vermeld in artikel 91, § 1,
eerste lid, 1°, c) van de Vlaamse Wooncode. De verklaring op erewoord wordt geldig na validering door de referentiehuurder, die
hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan erkennen.
W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

03 780 58 48
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BIJLAGE 2 (ENKEL INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING, ZIE CHECKLIST PAGINA 3-4)

VERKLARING OP EREWOORD VERBLIJF KINDEREN

Ondergetekende, kandidaat-huurder, (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)
□ ZIJN GEDOMICILIEERD OP MIJN ADRES MOMENT VAN INSCHRIJVING
□ MIJN KINDEREN ZIJN NIET GEDOMICILIEERD OP MIJN ADRES MAAR VERBLIJVEN WEL OP REGELMATIGE BASIS BIJ MIJ OP
MOMENT VAN INSCHRIJVING . Aantal dagen regelmatig verblijf per maand………………………………………………………
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 …………..

Naam ouder die kandidaat-huurder is:

Naam andere ouder:

Handtekening

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

Handtekening
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info@snmh.be
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BIJLAGE 3 (ENKEL INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING, ZIE CHECKLIST PAGINA 3)

VERKLARING OP EER GEEN INKOMSTEN
Naam en voornaam : ....................................................................................................
Rijksregisternummer: ...................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
Ik verklaar op eer dat ik geen enkele vorm van inkomsten (uit arbeid of vervangingsinkomen) heb ontvangen in
……………………………………………, dit wil zeggen:





Geen werkloosheidsuitkering
Geen OCMW-steun
Geen uitkering mutualiteit of Ministerie van Sociale Zaken
Geen andere inkomens (niet in België, niet in het buitenland)
o

Geen van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten in het buitenland

o

Geen van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten verworven bij een Europese of
internationale instelling

en voldoe dus aan de inkomensvoorwaarde gesteld in het sociaal huurbesluit van 12/10/2007.
Reden hiervoor is: ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik weet dat ik alle en correcte informatie moet geven. Als ik dit niet doe,
 kan de SNMH de inschrijving schrappen
 kan de SNMH de huurprijs verhogen. Dit kan zelfs vanaf de start van het contract.
 kan de SNMH mij uit mijn woning zetten.
Ik ga hiermee akkoord.
Datum:
Handtekening:

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas
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BIJLAGE 4 TER INFORMATIE

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) dan heeft de privacyverklaring van die websites
voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.
Welke informatie gebruiken we?
Om te kijken of u een sociale woning mag huren, gebruiken we volgende informatie:
Identificatiegegevens
Rijksregisternummer
Rijksregistergegevens
Adres- en contactgegevens
Adreshistoriek
Gezinssamenstelling
Taalkennis
Financiële gegevens
Eigendomsgegevens
Als uw kandidatuur of huurovereenkomst stopt, houden wij uw gegevens nog 10 jaar bij. Dit is volgens de archiefwet.
Waar vragen wij informatie op?
U geeft ons informatie en u bent verplicht om correcte informatie te geven. Doet u dat niet, dan kan u misschien geen sociale
woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u de huurpremie terugbetalen. U kan ook strafrechtelijk vervolgd
worden.

Andere informatiebronnen:











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.)
VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6
oktober 2010).
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Aan wie geven wij informatie over jou?






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)

Met wie kunnen we nog informatie delen?


De SNMH kan jouw persoonsgegevens alléén verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst/opdracht met u of de woning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting als kandidaat-huurder of
huurder.

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)
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse
Wooncode (02/02/2012)
U wilt de informatie over jou controleren of laten aanpassen.
Stuur dan een e-mail info@snmh.be of stuur een brief naar de SNMH, William Griffithstraat 92 te 9100 Sint-Niklaas.
Ben u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?
U kan ons vragen om de informatie te wissen of om de informatie te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 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/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

W.Griffithsstraat 92
9100 Sint-Niklaas

03 780 58 48
info@snmh.be

www.snmh.be
bank BE95-001-0552882-58

Kantoor: enkel op afspraak
Telefonisch: van 9 tot 12u en van 14 tot 16u

15

Bedankt voor uw inschrijving.
Controleer alle pagina’s en eventueel extra documenten en zorg voor een handtekening van elke
meerderjarige aanvrager.
U kan alles doorsturen naar inschrijvingen@snmh.be of
per post opsturen/zelf in brievenbus stoppen:
William Griffithstraat 92, 9100 Sint-Niklaas.
Lukt dit niet dan kan u via bovenvermeld emailadres een afspraak maken.
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