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INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE 
HUURWONING – ‘T WINGEROEN 

 
 
 

 

 

 
 
Inschrijvingsnummer: …………………..............        KBO nummer: BE0212 208 878 
 
Aantal slaapkamers : ……… (max. RB ………..)        Inhuringsdatum: ……………… 
 

Met dit formulier kan je een sociale huurwoning aanvragen. Je vult dit formulier in en tekent achteraan.  
Je gaat dan met dit formulier en de gevraagde documenten naar het kantoor van dienst seniorenzorg van OCMW 
Poperinge elke werkdag tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u30 (vrijdag tot 16u)  
 

1. Vul jouw persoonlijke gegevens in. 
 

Jouw persoonlijke gegevens (= toekomstige 

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

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

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

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

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

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

Geslacht: □ man  □ vrouw 

Burgerlijke staat: □ gehuwd 

                            □ ongehuwd 

                            □ wettelijk samenwonend 

                            □ feitelijk samenwonend 

                            □ gehuwd of samenwonend, maar uw 

partner verhuist niet mee 

NATIONALITEIT: …………………….  

 
Rijksregisternummer:  
 
…..…….-............-............-............-............ 
 
Bent je andersvalide?:  □ ja  
                                  (voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)  

                                     □ nee   
 

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

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

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

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

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

Geslacht: □ man  □ vrouw 

Burgerlijke staat: □ gehuwd 

                            □ ongehuwd 

                            □ wettelijk samenwonend 

                            □ feitelijk samenwonend 

                            □ gehuwd of samenwonend, maar uw 

partner verhuist niet mee 

NATIONALITEIT: …………………….  

 
Rijksregisternummer:  
 
…………-…..…….-..……….-..……….-..………. 
 
Bent je andersvalide?: □ ja 
                                                (voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid) 

                                    □ nee 

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

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

Mag OCMW Poperinge jouw inschrijvingsformulier ook doorsturen naar De Mandel, SVK Ons Onderdak en SVK De 
Woonsleutel om jouw kans op een woning te vergroten?  □ ja  □ nee   

 

Klantnummer: 

NIET INVULLEN – OCMW POPERINGE VULT DIT VAK IN 
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2. Heb je kinderen die met jouw in de woning gaan wonen? (Kruis aan) 
 

 Ja (vul de tabel hieronder in)            Nee (ga naar vraag 3)   
 

 

3. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen? (Kruis aan) 
 
 Ja (vul de tabel hieronder in)     Nee (ga naar vraag 4)  
 

 

4. Heb je nog familie in het buitenland en plan je een gezinshereniging? (Kruis aan) 
 
        Ja (vul dan hieronder alles correct in)     Nee (ga naar vraag 5) 

 

 

5. Wat is nu jouw adres? 
 

Jouw adres Jouw postadres (als dit niet hetzelfde is als jouw adres) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

Naam en Voornaam 
Geboorte- 

datum 
m/v Rijksregisternummer 

Persoon met 
handicap 

(lees punt 6) 

Co-ouderschap of 
bezoekrecht: 
  

 

1.     .. - .. - .. - ... - ..      JA   /   NEE 

2.    .. - .. - .. - ... - ..      JA   /   NEE 

3.    .. - .. - .. - ... - ..      JA   /   NEE 

4.    .. - .. - .. - ... - ..      JA   /   NEE 

5.    .. - .. - .. - ... - ..      JA   /   NEE 

6.    .. - .. - .. - ... - ..      JA   /   NEE 

Naam en Voornaam 
Geboorte- 

datum 
m/v Rijksregisternummer 

Persoon met 
handicap 

(lees punt 6) 

Verwantschap 
  

 

1.     .. - .. - .. - ... - ..  .................. 

2.    .. - .. - .. - ... - ..  .................. 

Naam en Voornaam 
Familieband 
(kind, ouder, 

broer …) 

Geboorte- 
datum 

m/v 
Komt deze persoon ooit naar 

België om bij u te wonen? 

Persoon met 
handicap?  

(lees punt 6) 

1.      JA        /       NEE JA   /   NEE 

2.     JA        /       NEE JA   /   NEE 

3.     JA        /       NEE JA   /   NEE 

4.     JA        /       NEE JA   /   NEE 
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6. Welke papieren moet u meenemen? 
 

Welke papieren neem je altijd mee? Waar kan je deze informatie krijgen of vinden? Ok? 

Informatie over de identiteit van jezelf en indien 
van toepassing jouw echtgenoot, wettelijke 
samenwoner of feitelijke partner die mee de 
sociale woning gaat bewonen. 

Maak een kopie van het paspoort of geldige verblijfsdocumenten van jezelf 
en indien van toepassing jouw echtgenoot, wettelijke samenwoner of 
feitelijke partner die mee de sociale woning gaat bewonen. 

 

Informatie over jouw inkomen. 
 
Opgelet: we hebben de inkomsten nodig van jezelf 
en jouw echtgenoot, wettelijke samenwoner of 
feitelijke partner die mee gaat inwonen. 
 
Jow inkomen dat in aanmerking wordt genomen is 
de som van de volgende inkomsten, ontvangen 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 van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten 
uit het buitenland of verworven bij een Europese of 
internationale instelling 
 
Dit noemen we het referentie-inkomen.  
 
 

Dat kan zijn: 
- Meest recent beschikbare aanslagbiljet belastingen, maximum 

drie jaar oud 
- Attest OCMW, werkloosheidsattest, uitkering ziektevergoeding of 

invaliditeit. 
 
Heb jij en jouw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner 
geen inkomsten ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare 
aanslagbiljet betrekking heeft (= referentie-inkomen)? Dan bezorg je ons 
jouw huidige inkomsten, zodat we jouw huidig inkomen berekenen.   

 

  
 

   

Klopt onderstaande situatie voor jou? Zo ja, breng dan deze papieren mee. Ok? 

Bent je een ouder met bezoekrecht of co-
ouderschap? 
 
 
 

- 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 jouw 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 jouw gezin zwanger en wil je op 
de wachtlijst staan voor een woning aangepast 
aan jouw toekomstige gezinssituatie? 

- Attest gynaecoloog / arts minimaal drie maanden zwangerschap. 
- Opgelet: de toewijzing van een woning aangepast aan uw 

toekomstige gezinssituatie kan pas na de geboorte. 
 

Woon je 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)? 

- Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid 
(maximaal 2 maanden oud). 

- Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring  
- Verklaring op eer: gebreken niet ten laste van kandidaat-huurder 

 

Je bent tussen 17 en 21 jaar oud en je woont 
begeleid zelfstandig. 

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

 

Je bent jonger dan 18 jaar en je bent ontvoogd 
door de jeugdrechter?  

- Een kopie van het vonnis van de jeugdrechter over jouw 
ontvoogding.  

 

Ben je mantelzorger of ontvang je mantelzorg en 
wil je hierdoor jouw woonkeuze (de ligging) 
beperken? 

- Attest van de mutualiteit met de gegevens van ontvanger en 
zorger.  
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7. Waar wil je wonen? (Omcirkel de kruisjes) 
 
Belangrijk:  

- Omcirkel voldoende mogelijkheden. Als jouw keuze te beperkt is, wordt jouw kans op een sociale woning te 
klein en kan OCMW Poperinge jouw keuze weigeren.  

- Zorg ervoor dat jouw keuze van aantal slaapkamers overeenstemt met jouw gezinssamenstelling (dit is de 
rationele bezetting).  

 
Meer informatie hierover vindt je in in het interne huurreglement (p.5). Je kan ook altijd Gregory White van de dienst 
seniorenzorg contacteren voor meer informatie: Tel: 057/34 65 98 – mail: gregory.white@poperinge.be  

 
 

Alle postcodes Appartementen 

Aantal slaapkamers 0 1 2 3 4 5 

Aantal woningen 0 24 0 0 0 0 

Alle postcodes  
 

 x     

 

 Appartementen 

Aantal slaapkamers 0 1 2 3 4 5 

8970 Poperinge Centrum 0 24 0 0 0 0 

Beiaardstraat 6       

 
[Keuze: deze kolom laten staan en aanpassen als u aangepaste woningen of woningen met specifieke 
voorrangsregels via een lokaal toewijzingsreglement heeft.] 
 

Aangepaste woningen Senioren (1) 

Aantal slaapkamers 0 1 2 

8970 Poperinge, Centrum xx xx xx 

Beiaardstraat 6  24  

 

(1) Voor deze woningen krijgen kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar via het lokaal toewijzingsreglement voorrang.  
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8. Extra informatie 
 
U wilt niet overal wonen? U wilt dat OCMW Poperinge hier rekening mee houdt? 
 
Opgelet: kruis alleen aan wat u echt nodig hebt! 
 

○ Met lift maximaal …. verdiepingen 

○ Zonder lift met trap maximaal …. verdiepingen 

Wat wilt u als maximale netto huurprijs (zonder voorschotten of extra kosten) per maand betalen? 

 ○ €350  ○ €450  ○ €550  ○ €650  
       ○ een ander bedrag: € …….. 
 

○ Ik ben rolstoelgebruiker en wens een aangepaste woning 

○ Ik ben rolstoelgebruiker en wens geen aangepaste woning 

○ Ik kan geen trappen doen ○ Ik kan enkele trappen doen 
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9. Controle onroerende bezitsvoorwaarde 
 
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 

 

9.1. Voldoet u aan al de volgende voorwaarden? 
 
U en uw echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of uw 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, de persoon met wie u 
wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf 

 hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, de persoon met wie u 
wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaven 

 zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw echtgenoot, de persoon 
met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, 
opstal) op een woning of bouwgrond hebben ingebracht.  
 
Kruis aan:  

☐ ja (sla vraag 9.2 over en onderteken dit inschrijvingsformulier)   

☐ nee (ga naar vraag 9.2) 

 
 
 
9.2. Voldoet u aan één van de volgende uitzonderingen? 
 
Kruis aan:   
 

☐ ja – kruis hieronder de uitzondering aan die van toepassing is: 

 

 ☐ 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. 
 
 
 

☐ nee 

 
 
 
 
 

 
 

 

 (1)  
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Verwerking van persoonsgegevens 
Vanwege de aard van onze organisatie 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 waarin alle gegevensuitwisselingen staan die wij uitvoeren. U 
kan ook uw rechten hierin raadplegen. 
 
Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u de hoofdzetel van OCMW Poperinge contacteren via: 
-Telefoon: 057 346 696 
-E-mail: privacy@poperinge.be 
-Adres: Grote Markt 1 – 8970 Poperinge 
-Website: https://www.poperinge.be/privacyverklaring 

 
 
  

tel://+3257346696/
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10. Voldoet u aan de toelatingscriteria? 
 
Als u een woning krijgt, controleert OCMW Poperinge: 

- of uw inkomen nog altijd voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 
- dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal 

bewonen, een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben, 
in binnen- of buitenland.  

- dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal 
bewonen, een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben, in binnen- of 
buitenland. 

- dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal 
bewonen, een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik op een woning of bouwgrond hebben gegeven, in 
binnen- of buitenland. 

- dat u noch uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner, die mee de sociale woning zal 
bewonen, een zakelijk recht zoals in voorgaande opsomming op een woning of bouwgrond als zaakvoerder, 
bestuurder of aandeelhouder heeft ingebracht in een vennootschap, in binnen- of buitenland. 

 

- 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 OCMW Poperinge. 
- U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk aan 

OCMW Poperinge. 
- Door uw inschrijving mag OCMW Poperinge 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 toekomstig 
referentiehuurder 

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

……………………………………… 
 

……………………………………….. 

 
 

 

11. Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?  
 

U kunt naar het kantoor van OCMW Poperinge komen voor uw inschrijving.  

 

Adres: Doornstraat 6 – 8970 Poperinge 

Telefoonnummer: 057/34 65 00 

E-mail: gregory.white@poperinge.be 

 

(Vul openingsuren in) 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

9-12 uur X X X X X 

13-16 uur X X X X X 

Avondopening:  

 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

 
Openbaar vervoer 
Bushalte Grote Markt:  Lijn 51 (Veurne, Roesbrugge, Poperinge, Ieper) 

Lijn 60 (Abele, Poperinge, Vlamertinge, Ieper) 
Lijn 61 (Nieuwkerke, Dranouter, Westouter, Poperinge) 

 Belbus:     Lijn 29 (Ieper, Poperinge) 
  
Wat zijn andere sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam op grondgebied Poperinge? 
 

• Bouwmaatschappij De Mandel – Groenestraat 224 – 8800 Roeselare – Tel: 051/ 23 35 00 – mail 
info@demandel.be – www.mandel.be 

• Bouwmaatschappij Ons Onderdak – Ter Waarde 65 – 8900 Ieper – Tel: 057/ 21 92 20 – mail 
info@onsonderdak.be – www.onsonderdak.be 

• SVK De Woonsleutel – Meenseweg 71 – 8900 Ieper – Tel: 057/21 98 50 – mail info@svkwoonsleutel.be – 
www.svkwoonsleutel.be 

 

mailto:info@demandel.be
mailto:info@onsonderdak.be
http://www.onsonderdak.be/
mailto:info@svkwoonsleutel.be
http://www.svkwoonsleutel.be/


 9 

BIJLAGE 1: ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING 

 
Deze privacyverklaring geldt voor de volgende partijen: 
Iedere (kandidaat)-huurder van OCMW Poperinge met maatschappelijke zetel in de Veurnestraat 22 te 8970 
Poperinge en ondernemingsnummer BE0212 208 878. 
Via OCMW Poperinge kan je een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over je bij. 
We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt. Of om je beter te kunnen helpen. 
Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om jouw gegevens elektronisch te verzamelen. 
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over je opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die 
geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.  Wij 
respecteren daarom 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 jou waarover wij beschikken.  Deze informatie verzamelen wij bij 
andere overheidsinstellingen, bij jou, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met 
onze medewerkers. 
Belangrijk: Contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de 
privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden. 
Met vragen, opmerkingen of voor andere acties over onze privacyverklaring kan je OCMW Poperinge contacteren via: 

- Tel: 057/34 66 60 
- E-mail: privacy@poperinge.be 
- Adres: Veurnestraat 22 – 8970 Poperinge 
- Website: https://www.poperinge.be/privacyverklaring 

 
Welke informatie gebruikt OCMW Poperinge van je? 
Wij kijken na of je een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als je zich inschrijft en als je een woning kunt huren. 
Ook als je huurt, gebruiken wij informatie over je, o.a. over het naleven van de huurdersverplichtingen. 
Deze informatie betreft: 

• identificatiegegevens 

• rijksregisternummer 

• adres- en contactgegevens 

• gezinssamenstelling 

• taalkennis 

• financiële gegevens 

• eigendomsgegevens 

• eventueel: begeleidende diensten 

• eventueel: gegevens met betrekking tot invaliditeit 

• eventueel: beeldmateriaal van de woning (in de ruimste zin van het woord) zonder dat hier personen 
herkenbaar op staan. 

Als je kandidatuur stopt, bewaren wij je gegevens nog minimaal 2 jaar. Als je huurcontract stopt, bewaren wij je 
gegevens nog minimaal 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet. 
 
Waar vragen wij informatie op? 
Je geeft ons heel wat informatie als je zich inschrijft, als je huurt, … Je bent altijd verplicht correcte informatie te 
geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet je 
jouw 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 

mailto:privacy@poperinge.be
https://www.poperinge.be/privacyverklaring
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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) 

• Welzijnsorganisaties: persoonsgegevens van huurders en/of leden van hun huishouden, en eventueel 
beeldmateriaal van de woning (in de ruimste zin van het woord) in het kader van de 
begeleidingsovereenkomsten of indien er zich problemen voordoen bij het nakomen van de 
huurdersverplichtingen (Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
wooncode/huurovereenkomst/samenwerkingsovereenkomsten of – protocollen tussen OCMW Poperinge en 
welzijnsorganisaties) 

• Onderhoudsfirma’s, herstellers, of ander technische bedrijven die je in opdracht van OCMW Poperinge zullen 
contacteren om werkzaamheden uit te voeren (Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
wooncode/huurovereenkomst). 

 
 Kan je jouw informatie controleren en aanpassen? 
Ja, dat kan. Je kan jouw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar seniorenzorg@poperinge.be of 
een brief naar Seniorenzorg, Doornstraat 6, 8970 Poperinge. Wij bezorgen je dan deze informatie. 
Is iets niet correct? 
Dan kan je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer. 
Ben je niet akkoord met hoe wij informatie verwerken? Vind je dat OCMW Poperinge onterecht informatie heeft? 
Dan kan je ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te 
bewaren, maar niet meer te gebruiken. 
Ook kan je 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 je niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal jouw klacht 
behandelen. 
 
Meer informatie over privacy? 
Heb je vragen over jouw informatie? 
Je kan terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend 
agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be. 
Heb je algemene vragen over privacy? 
Dan kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je op 
www.privacycommission.be. 
 
Te ondertekenen voor ‘Ontvangen ter kennisgeving’ in tweevoud (1 voor het OCMW, 1 voor de kandidaat-huurder), 
Plaats: Poperinge 
Datum:………………………………………………… 
 
Handtekening van de referentiehuurder en zijn (haar) partner: 
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BIJLAGE 2: 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 2020 niet hoger zijn dan: 
 
 
- 25 557 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste  
- 27 698 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap 
- 38 335 euro, verhoogd met 2.143 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. 

https://www.wonenvlaanderen.be/termen#persoon_ten_laste
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#persoon_ten_laste
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Als je een gezinshereniging hebt aangevraagd of wil aanvragen, moet je dat bij de inschrijving meedelen. Het OCMW 
zal je dan ook vragen naar de gegevens van de leden van jouw gezin die nu nog in het buitenland verblijven. 
Voorlopig zal je echter worden ingeschreven voor een woning die voldoet aan jouw huidige gezinsgrootte in België. 
Als de gezinshereniging plaatsvindt, kom je dit melden aan het OCMW. Sta je dan nog op de wachtlijst, kan je zich 
kandidaat stellen voor een grotere woning. 
 
2. DE TOEWIJZINGSREGELS 
 
1. De voorkeur van de kandidaat-huurders 
 
Je kan een voorkeur opgeven inzake ligging, type, maximale huurprijs en vaste huurlasten. In dat geval kom je alleen 
in aanmerking voor de woningen die voldoen aan jouw voorkeur en die je rationeel kan bezetten. 
Jouw voorkeur mag niet te beperkt zijn anders moet het OCMW die keuze weigeren. 
Je bent niet verplicht een voorkeur op te geven. In dat geval geldt jouw inschrijving voor alle woningen van het 
patrimonium van ons OCMW die je rationeel kan bezetten. 
 
2. De rationele bezetting van de woning 
 
Rationele bezetting wordt gedefinieerd als de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden 
met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen. 
De invulling van de rationele bezetting werd opgenomen in ons intern huurreglement. 
 
Het OCMW van Poperinge beschikt over volgende sociale woningen: 
 Appartementsgebouw ’t Wingeroen 
 24 flats met 1 slaapkamer 

o Rationele bezetting: Alleenstaanden / koppels. 
 
Het is pas wanneer er geen kandidaten meer zijn die de woning rationeel kunnen bezetten, er wordt toegewezen aan 
kandidaten die de rationele bezetting het meeste benaderen. 
 
3. TAALKENNISVERPLICHTING ALS TOEKOMSTIGE HUURDER 
 
Eén jaar nadat je huurder wordt, zal jij en/of jouw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner over een 
basistaalvaardigheid Nederlands moeten beschikken, tenzij je bent vrijgesteld. 
 
Je voldoet aan die toekomstige verplichting bij inschrijving of toelating: 
- als het voor ons al manifest vaststaat dat je over de basistaalvaardigheid Nederlands beschikt 
- of wanneer wij op basis van een sneltest vaststellen dat je beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands. 
Zo niet, zullen wij via de elektronische gegevens uit de Kruispuntbank Inburgering nagaan of je voldoet aan de 
toekomstige huurdersverplichting. 
 
Als er geen bewijzen zijn én er is er geen vrijstelling of uitstelregeling, moet je dat zelf aantonen. 
 
Heb je 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 
 

 


