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Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting cv
Bosveld 152, 2400 MOL
Tel: 014/31.50.70 - Fax: 014/31.56.40
info@molsebouwmaatschappij.be

In te vullen door de MBM
Inschrijvingsnummer: ……………….
Inschrijvingsdatum: ……../……/…….

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING
1. MIJN GEGEVENS
INFORMATIE OVER U (EN UW EVENTUELE PARTNER)
Gegevens toekomstig referentiehuurder

Gegevens partner (die samen met u de woning
zal betrekken)

Naam: …………………………………………………...

Naam: …………………………………………………….

Voornaam: …………………………………………….

Voornaam: ………………………….………….…....

Geboortedatum: …………………………………..

Geboortedatum: ………………………..…………

Nationaliteit: ………………………………………….

Nationaliteit: ……………………………..………….

Rijksregisternr: ……………………………….……..

Rijksregisternr: ………………………..……..…….

Tel./GSMnr: …………………..………………..……

Tel./GSMnr: …………………………………….…..

Email: …………………………..….……………………..

Email: …….……………………………………………….

Burgerlijke staat: ……………………………..……..

Burgerlijke staat: ……………………………………

Invaliditeit + 66%: JA/NEE

Invaliditeit + 66%: JA/NEE

Adres waar je woont:

Postadres (als dit niet je gewone adres is)

Adres:...............………………………………….…….

Adres:…………………………….………………………..

………………………………………………………….……….

…………….………………………..………………………….

Gemeente: …………….……………………..…………

Gemeente: ……………………………………………….

Andere contactpersoon
Naam:
………………….……………………………………………
Tel.nr.:
………………………………………………………………

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

INFORMATIE OVER JE KINDEREN (die mee in de woning gaan wonen)
Naam en voornaam

Rijksregisternr.

Ten laste/bezoekrecht

Geslacht + 66%
M/V

JA/NEE

M/V

JA/NEE

M/V

JA/NEE

M/V

JA/NEE

M/V

JA/NEE

INFORMATIE OVER ANDERE PERSONEN (die mee in de woning gaan wonen)
Naam en voornaam

Rijksregisternr.

Relatie

Geslacht + 66%
M/V

JA/NEE

M/V

JA/NEE
1
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2. MIJN DOCUMENTEN
Wat moet ik bijvoegen?
 Kopie identiteitskaart (van u en uw eventuele partner)
 Verklaring op eer eigendom (bijlage 3)
 Privacyverklaring (bijlage 4)
 De Molse Bouwmaatschappij vraagt uw inkomstengegevens op via de Vlaamse
Belastingsdienst. U hoeft hiervoor normaal niets bij te voegen.
Wanneer moet u wél iets bijvoegen?
-

Als u buitenlandse inkomsten genoot die in België vrijgesteld zijn van belastingen.
Als u een inkomen heeft bij een Europese of internationale instelling.
Als we voor u en uw partner geen recent aanslagbiljet kunnen terugvinden of als het
gezinsinkomen 0 euro is. Bezorg ons dan het inkomen van u en uw partner van de laatste
3 maanden (bv. loonstrookjes, uitkeringsattest, attest OCMW leelfoon, ….). Vul in dat
geval ook bijlage 2 in.

Bij te voegen indien van toepassing:
 Vonnis bezoekregeling en/of verklaring
regelmatig verblijf (bijlage 1)
 Attest invaliditeit (+66%)
 Attest zwangerschap (vanaf 6 maanden)
 Attest gezinshereniging

 Attest van begeleidende dienst
 Vonnis indien u over een bewindvoerder
beschikt
 Attest dat uw huidige woning ongeschikt
is verklaard
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3. Mijn keuze1
De Molse Bouwmaatschappij heeft woningen in Mol en Balen. U kunt kiezen op niveau van
deelgemeente/gehucht. Plaats in dat geval een kruisje bij de gewenste deelgemeente of gehucht. Wilt
u zich inschrijven voor alle panden in een gemeente? Zet dan een kruisje in het vakje voor de
gemeente.
Indien er in de toekomst nieuwe projecten worden gerealiseerd die beantwoorden aan uw huidige
keuze, dan wordt u hiervoor automatisch ingeschreven.
Let op: de Molse Bouwmaatschappij geeft via een lokaal toewijzingsreglement voorrang aan mensen
die een lokale binding hebben met Mol en/of Balen.
Om in aanmerking te komen voor de voorrang in Mol, moet u de afgelopen 6 jaar minstens 3 jaar in
Mol gewoond hebben of in totaal al 20 jaar in de gemeente gewoond hebben.
Om in aanmerking te komen voor de voorrang in Balen, moet u de afgelopen 7 jaar minstens 4 jaar in
Balen gewoond hebben of in totaal al 15 jaar in de gemeente gewoond hebben.

Duid aan in welke (deel)gemeente u wilt wonen. Indien u niks aanduidt, wordt u voor alles
ingeschreven.



BALEN







Schoor
Rosselaar
Centrum
Gerheide











Centrum
Ginderbroek
Achterbos
Ginderbuiten



Gompel









Wezel

Olmen
Olmen-Stotert
Wezel
Hulsen

MOL



Rauw
Postel
Millegem
Ezaart
Donk
Sluis

1

Bij het intern huurreglement is een lijst met de woningen (adres en huisnummer) van MBM gevoegd. Het intern huurreglement ligt er
inzage op ons kantoor en staat gepubliceerd op onze website.
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Duid aan welke type woning u wenst te huren.
Opgelet: des te ruimer uw voorkeuren, des te sneller u mogelijk aan de beurt bent.







Studio
Appartement
Patio (gelijkvloerse woning)
Duplex
Eengezinswoning




Bejaardenwoning (65+)
Mindervalide
woning
(attest
vereist. Deze woning is voor
rolstoel gebonden personen)

Duid aan hoeveel slaapkamers u wenst.
Opgelet: u kunt zich enkel opgeven voor panden die u rationeel kunt bezetten. Voor panden die te groot of te klein zijn, komt
u niet in aanmerking en wordt u bijgevolg ook niet ingeschreven. Meer informatie leest u in ons intern huurreglement onder
“1.2. Bezetting”.






1 slaapkamer
2 slaapkamers
3 slaapkamers
4 slaapkamers

Indien appartement of studio: heeft u een lift nodig?
 Ja
 Nee
Zo ja, voeg hiervoor een medisch attest toe.
Bent u rolstoel gebonden?
 Ja
 Nee

Zo ja, voeg hiervoor een medisch attest toe.

Hoeveel huur wenst u maximaal te betalen ?
 250 €
 350 €
 450 €
 550 €
 300 €
 400 €
 500 €
 600 €

 650 €
 700 € of meer

Andere opmerkingen bij uw keuze
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Inschrijving doorsturen naar naburige SHM’s of SVK’s
Is het nodig dat we uw kandidatuur ook bezorgen aan andere sociale verhuurders die in Mol, Balen
of in de aangrenzende gemeenten actief zijn?
 Ja  Nee
Indien ja: mogen we uw volledig dossier (samen met een kopie van de nodige bewijsstukken) aan de
andere sociale verhuurders bezorgen?
 Ja  Nee
Opgelet: Het is aangeraden om u in te schrijven in gemeenten waar u woont of gewoond heeft. Inschrijven in andere
gemeenten kan, maar dit zorgt vaak voor een lange (onrealistische) wachttijd. Indien u bij deze andere sociale verhuurder
een aanbod ongegrond weigert, dreigt u uw Huurpremie of Huursubsidie te verliezen.

Vul hieronder de naam van de SHM’s en/of SVK’s in waaraan we uw kandidatuur mogen bezorgen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Voorwaarden
Om zich in te schrijven voor een sociale huurwoning, moet u en uw partner voldoen aan vier
inschrijvingsvoorwaarden:
1. Leeftijd
U en uw partner moeten minstens 18 jaar zijn. Bent u nog geen 18 jaar? Dan komt u enkel in
aanmerking als u ontvoogd bent of zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een
erkende dienst of door een OCMW.
De Molse Bouwmaatschappij controleert via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid of u voldoet
aan de leeftijdsvoorwaarde.
2. Opname bevolkings- of vreemdelingenregister
U en uw partner moeten ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Bent
u een erkende vluchteling of subsidiair beschermde? Dan kunt u zich inschrijven met het
vluchtelingenattest en de brief met een positieve beslissing van het CGVS.
De Molse Bouwmaatschappij controleert via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid of u voldoet
aan deze voorwaarde.
3. Inkomensvoorwaarde
U en uw partner moeten voldoen aan een inkomensvoorwaarde. We kijken hiervoor naar de
som van volgende inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare
aanslagbiljet betrekking heeft (max. 3 jaar oud):
 het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
 het leefloon;
 de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
 de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een
Europese of internationale instelling (u moet dit zelf melden!)
De standaardinkomensgrenzen voor 2022 zijn:
 25.850 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
 28.015 euro voor alleenstaanden personen met een handicap
 38.773 euro, verhoogd met 2.167 euro per persoon ten laste voor alle anderen.
Er bestaan uitzonderingen op de inkomensvoorwaarde. De Molse Bouwmaatschappij
informeert u hierover graag verder.

4. Eigendomsvoorwaarde
De volgende voorwaarden inzake onroerend bezit in binnen- en buitenland zijn van
toepassing op u en uw partner:


U mag geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in
volle eigendom, hebben
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U mag geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een
woning of perceel, bestemd voor woningbouw, hebben
U mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of
gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben
U mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat u volledig of
gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven, hebben;
U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin
u zakelijke rechten als hierboven vermeld heeft ingebracht.

Let op: er bestaan uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde. De Molse
Bouwmaatschappij informeert u hierover graag verder.
De Molse Bouwmaatschappij controleert uw verklaring op eer (zie bijlage 3) bij de bevoegde
diensten.

5.

Taalkennisverplichting

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren
moet u verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1
van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.
Cursus of school vinden
Heeft u het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kunt u gratis Nederlands leren. Op de
website van het agentschap integratie en inburgering vindt u de adressen en de openingsuren van
organisaties die u kunnen helpen. Zij informeren u over Nederlands leren en helpen u om een school
of cursus te vinden.
Boete
Heeft u het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder u een
geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. U krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn
waarbinnen u het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt uw dossier op. Dit
is geen reden om uw huurovereenkomst te stoppen.
Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig
Soms moet u dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:
- U heeft een verklaring van uitgeleerdheid;
- U heeft een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte,
mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.
Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen
Soms krijgt u uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag u het basisniveau Nederlands later
behalen. Dit kan in de volgende situaties:
- U kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door uw beroep,
medische of persoonlijke redenen.
- Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.
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6.

Privacy

Via de Molse Bouwmaatschappij kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en
dossiers informatie over u en uw gezin bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens
recht op hebt of om u beter te kunnen helpen.
In bijlage 4 vindt u onze privacyverklaring. Dit document moet u nalezen en ondertekenen voor
ontvangst.

7.

Handtekening

U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling
doorgeeft en niet eerder geplande gezinsherenigingen meldt aan de Molse Bouwmaatschappij.
U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk
aan de Molse Bouwmaatschappij.
Gaat u voor een periode langer dan 2 weken naar het buitenland, laat het ons dan weten. Zo riskeert
u geen schrapping door het mislopen van belangrijke communicatie.


Datum:
Naam en handtekening toekomstig
referentiehuurder

Naam en handtekening partner

……………………………………………………….

……………………………………………….
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HEEFT U VRAGEN?
Je kan langskomen:

Maandag, woensdag, vrijdag tussen 9u en 12u
Alle andere momenten tijdens kantooruren na afspraak
Opgelet: momenteel zijn er coronamaatregelen van kracht. Onze
balie is tot nader order gesloten. We helpen je graag telefonisch of
per mail verder.

Je kan bellen:

014/31.50.70
Elke werkdag tussen 8u30 en 12u30 & tussen 13u en 16u30
Op vrijdag tot 14u30

HET INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG BEZORGEN?
Dat kan via:

De post: stuur alle documenten op naar Bosveld 152, 2400 Mol
Door langs te komen tijdens de openingsuren of na afspraak
Per mail: mail naar info@molsebouwmaatschappij.be
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Bijlage 1
Verklaring op erewoord “verblijf kinderen”

Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die zich wenst in te schrijven voor een sociale
huurwoning, (voornaam, naam): ...............................................................................................................
Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer): ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer: .............................................
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): ...................................
....................................................................................................................................................................
Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer): ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ..............................................
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

Handtekening

Bijlage 2
Verklaring op erewoord “inkomen”

In sommige gevallen doen we beroep op uw huidig inkomen. U moet ons dan alle inkomsten
bezorgen die u laatste 3 maanden1 heeft genoten:
-

Belastbare inkomsten (bv. loon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering,….)
Leefloon
Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een
Europese of internationale instelling

Met deze verklaring op erewoord verklaar ik , ………………………………………………………. (naam toekomstig
referentiehuurder) dat ik:
 De laatste 3 maanden GEEN inkomen heb ontvangen.
 De laatste 3 maanden WEL een inkomen heb ontvangen. Ik bezorg de Molse
Bouwmaatschappij een overzicht van deze inkomsten. Ik ben ervan op de hoogte dat
het niet of onvolledig doorgeven van inkomsten kan leiden tot terugvordering van de
sociale korting en/of opzeg van mijn huurwoning of schrapping van mijn
kandidatendossier.

Met deze verklaring op erewoord verklaar ik , ………………………………………………………. (naam partner
toekomstig referentiehuurder) dat ik:
 De laatste 3 maanden GEEN inkomen heb ontvangen.
 De laatste 3 maanden WEL een inkomen heb ontvangen. Ik bezorg de Molse
Bouwmaatschappij een overzicht van deze inkomsten. Ik ben ervan op de hoogte dat
het niet of onvolledig doorgeven van inkomsten kan leiden tot terugvordering van de
sociale korting en/of opzeg van mijn huurwoning of schrapping van mijn
kandidatendossier.

Opgelet: de wetgeving vereist dat wij beroep moeten doen op “belastbare inkomsten”. Deze
inkomsten moeten telkens gedocumenteerd worden a.d.h.v. officiële documenten. Bankuittreksels (
= netto inkomsten) worden niet aanvaard!
Datum: ………………………………………
Handtekening toekomstig referentiehuurder

1

Handtekening partner

Met “de laatste 3 maanden” wordt bedoeld: de 3 maanden voorafgaand aan de maand waarin deze verklaring wordt ondertekend.

Bijlage 3
Verklaring op erewoord “eigendom”

De Molse Bouwmaatschappij onderzoekt of u een woning of bouwgrond heeft en welke rechten
(volle eigendom, vruchtgebruik, …) u hierop heeft. Dit geldt voor u en uw echtgenoot, de persoon
met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner.

1. Vul uw persoonlijke gegevens in
Persoonlijke gegevens van u als toekomstige

Persoonlijke gegevens van uw echtgenoot, persoon

referentiehuurder

met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke
partner2

Naam:

Naam:

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

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

Voornaam:

Voornaam:

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

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

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _

2. EIGENDOM
2.1. Voldoet u aan al de volgende voorwaarden?
U en uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont 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.
Kruis aan:

2

☐ ja (sla vraag 2.2 over en onderteken deze verklaring)
☐ nee (ga naar vraag 2.2)

De persoonsgegevens van uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner zijn enkel noodzakelijk als hij/zij samen met u

mee de sociale woning zal betrekken.

2.2. 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 expartner. 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

Om uw inschrijving te controleren, vraagt [vul in: naam SVK] persoonlijke en andere informatie bij
de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier volledig te maken.
Meer informatie vindt u op [vul in: de link naar uw webpagina over privacy]

Datum: ………………………………………

Handtekening toekomstige referentiehuurder

Handtekening echtgenoot, persoon met wie u
wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner

Bijlage 4
Privacyverklaring

1.
WIE ZIJN WIJ?
De Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij met
meer dan 1.100 huurwoningen in Mol en Balen.
Deze privacyverklaring geldt voor de volgende partijen:
Iedere (kandidaat-)huurder van de Molse Bouwmaatschappij met maatschappelijke zetel in Mol,
Bosveld 152 en ondernemingsnummer 0404.176.135.
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
De Molse Bouwmaatschappij contacteren via:
-

Telefoon: 014 31 50 70
E-mail: info@molsebouwmaatschappij.be
Adres: Bosveld 152, 2400 Mol
Website: www.molsebouwmaatschappij.be

4.
-

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
Identificatiegegevens
Rijksregisternummer
Rijksregistergegevens
Adres- en contactgegevens
Adreshistoriek
Gezinssamenstelling
Taalkennis
Financiële gegevens
Eigendomsgegevens

5.
Uzelf

VAN WAAR VERZAMELEN WE UW INFORMATIE?

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)
- 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
7.
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)

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: 014 31 50 70
E-mail: info@molsebouwmaatschappij.be
Adres: Bosveld 152, 2400 Mol
Website: www.molsebouwmaatschappij.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 tot 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: 014 31 50 70
E-mail: info@molsebouwmaatschappij.be
Adres: Bosveld 152, 2400 Mol
Website: www.molsebouwmaatschappij.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/digitaleoverheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

13.
WIJZIGINGEN IN ONS BELEID
Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 1 mei 2018. 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).
Achternaam + Voornaam:
Datum:
Handtekening:

