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INSCHRIJVINGSFORMULIER 2023 SVK SPIT  
 

Vzw SPIT Sociaal Verhuurkantoor: IJzerenwegstraat 10 , 3010 Leuven  

Tel 016/49.17.28  

inschrijving@spitsvk.be         www.spitsvk.be  
 

De gegevens die hier worden opgevraagd heeft het SVK nodig om uw kandidatuur te kunnen 
registreren. U kan deze bezorgen via de post, in de brievenbus aan het kantoor of via mail. 
Bezorg ook alle documenten die worden opgevraagd.  

 

DIT VAK IS VOORBEHOUDEN VOOR het SVK 
 

Datum aanvraag:……………………………… 
 

Datum inschrijving: ……/……/…….  (datum alle verplichte documenten aanwezig) 

Inschrijvingsnummer: …………………………………………………………………………………………… 

 

1. GEGEVENS VAN DE TOEKOMSTIGE REFERENTIEHUURDER 

 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilieadres: ……………………………………………………………………………………………..………………………………. 

 
Verblijfsadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Correspondentieadres:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………   Gsm: ………………………………………………………………….. 
 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Invalide(*) ? Ja/ neen 
(*) Voeg het attest toe van FOD Sociale Zekerheid (66%+ of 9 punten) of van het ziekenfonds (66% 
RIZIV) 
 

2. GEGEVENS VAN DE ECHTGENOOT, WETTELIJKE SAMENWONER OF FEITELIJKE 

PARTNER DIE DE SOCIALE WONING MEE GAAT BEWONEN 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Invalide(*) ? Ja/ neen 
(*) Voeg het attest toe van FOD Sociale Zekerheid (66%+ of 9 punten) of van het ziekenfonds (66% RIZIV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inschrijving@spitsvk.be
http://www.spitsvk.be/
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3. GEGEVENS VAN GEZIN 

 
Zullen alle gezinsleden mee de sociale woning betrekken zoals op de gezinssamenstelling?  

o Ja  

o Neen: vul in de onderstaande tabel wie wel mee zal gaan wonen in de sociale woning  
 

Naam 
 
Voornaam 

1. 2. 3. 4. 5. 

Rijksregisternr.      

Relatie met 
toekomstige 

referentiehuurder  

     

Invalide (*)?  Ja /neen  Ja /neen Ja /neen Ja /neen 
(*) Voeg het attest toe van FOD Sociale Zekerheid (66%+ of 9 punten) of van het ziekenfonds (66% RIZIV) 

 
Zullen er  nog andere personen mee in de sociale woning wonen, die niet op de 

gezinssamenstelling staan?  

o Neen 

o Ja: vul in de onderstaande tabel in wie wel mee zal gaan wonen in de sociale woning  

 
Naam 
 
Voornaam 

1. 2. 3. 4. 

Rijksregisternr.     

Relatie met de 
toekomstige 
referentiehuurder 

    

Invalide (*)?  Ja /neen Ja /neen Ja /neen Ja /neen 

     

Indien minderjarig:     

Ten laste Ja /neen Ja /neen Ja /neen Ja /neen 

Co-ouderschap (**) Ja /neen Ja /neen Ja /neen Ja /neen 

Bezoekrecht Ja /neen Ja /neen Ja /neen Ja /neen 

Indien meerderjarig:     
Domicilieadres     

Verblijfsadres     

(*) Voeg het attest toe van FOD Sociale Zekerheid (66%+ of 9 punten) of van het ziekenfonds (66% RIZIV) 
(**) voeg een attest toe regeling co-ouderschap 
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Bijkomende gegevens 
 

− Plant u een gezinshereniging? ja/neen 
o Indien u een gezinshereniging plant, dient u zich in te schrijven voor een woning 

die voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening gehouden wordt met 

het hele gezin (dus de gezinssamenstelling nadat de gezinshereniging 
plaatsvond). 

o Stel dat u na deze inschrijving een aanvraag tot gezinshereniging indient, moet u 
dit melden aan de verhuurder. Zo kan de verhuurder de rationele bezetting 
aanpassen naar de gezinssamenstelling die geldt van zodra de gezinshereniging 
heeft plaatsgevonden. 

− Bent u een SVK-huurder die wenst te muteren? ja /neen 

 

4. ANDERE CONTACTPERSONEN/BEGELEIDENDE DIENST 

 

Naam : ………………………………………………………………… 

Dienst : ……………………………………………………………….. 

Contactgegevens : ……………………………………………… 

 

5. REFERENTIE-INKOMEN = inkomensgrens 

 
Referentiejaar = meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet ter beschikking is. (max 3 jaar) Als er 
voor dat jaar geen gezinsinkomen is, of als de inkomensgrens overschreden is, kijken we naar het huidig 
inkomen. 

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen (geïndexeerde bedragen 2023)  
zijn: 

 25.105 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste 
 30.460 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent 
 42.156 euro, vermeerderd met 2.356 euro per persoon ten laste, in andere  
gevallen.  
Let wel: wanneer uw netto-belastbaar inkomen uit het referentiejaar aan bovenvermelde 

inkomensvoorwaarden zal  
worden getoetst, wordt uw inkomen steeds geïndexeerd naar dat jaar waarin u zich wil inschrijven.  
Belastinggegevens vraagt het SVK zelf op in de Kruispuntbank. 
We doen dit voor de KH en de persoon die mee zal verhuizen: de huwelijks partner, de feitelijke partner, 
of de persoon  
waarmee de KH wettelijk samenwoont.  
Indien geen inkomsten in referentiejaar , omwille van welke reden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

6. ACTUEEL BESTEEDBAAR INKOMEN 

 

 
1.Het inkomen van de KH en diens partner die de woning zullen betrekken wordt verrekend. 
Dit betekent het volgende: 
- Het inkomen van inwonende ascendanten wordt niet meegerekend 
- Het inkomen van inwonende meerderjarige kinderen wordt niet verrekend 
- Het inkomen van inwonende familieleden van de eerste of de tweede graad die erkend zijn als  
ernstig gehandicapt of ten minste 65 jaar oud zijn wordt niet verrekend 

Soort inkomen (omcirkelen):  
loon – interim– zelfstandige – leefloon – werkloosheidsuitkering – ziekteuitkering – invaliditeitsuitkering – 
pensioen – andere:………………………….. 
Inkomen uit arbeid (loon, interim): loonfiches toevoegen van de laatste drie maanden. 
Zelfstandige: attest boekhouder met inkomsten van drie recente maanden 
Uitkeringen (werkloosheid, ziekte en invaliditeit): attest van de uitbetalingsinstelling (vakbond, 

HVW,  

ziekenfonds, FOD,) toevoegen met vermelding van de uitgekeerde bedragen van de laatste drie  
maanden. 
Leefloon en pensioen : dit vraagt het  SVK  zelf op in de Kruispuntbank. 
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2.Heeft u schulden? Ja / Nee  
Schulden worden in mindering gebracht van het actueel besteedbaar inkomen: attest schuldbemiddelaar 
voorleggen met vermelding van de afgehouden bedragen of met vermelding van het resterend leefgeld 
 
3.Ontvangen of te betalen onderhoudsgelden voor/aan ex-partner of kinderen ja/nee 

worden in mindering gebracht van het actueel besteedbaar inkomen: recente betaalbewijzen toevoegen 
 
4.Ontvangt u momenteel Vlaamse huursubsidie? Ja / Nee Bedrag: . . . . . . . euro per maand 
 

 

7. EIGENDOMSVOORWAARDEN  

 

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: ☐ JA, geen eigendom (sla vraag 2.2 over en onderteken deze verklaring)   
 

☐ NEE, wel eigendom (ga naar vraag 2.2) 

2.2. Voldoet u aan één van de volgende uitzonderingen? 
☐ 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. 
☐ Andere (onbewoonbaar of ongeschikt / niet aangepast aan de fysieke handicap / faillissement / 
…). (artikel 3, §4 Kaderbesluit Sociale Huur) 

 
 
☐ NEE 
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8. INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER 

Bent u een asielzoeker met duurzaam verblijfsrecht die nog niet is ingeschreven in het 
vreemdelingenregister? 

o Nee 

o Ja (bezorg ons een bewijsstuk van het duurzaam verblijfsrecht) 
 

9. TAALKENNISVEREISTE 

 
Voldoet u reeds aan de toekomstige taalkennisvereiste?  
(Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor 

Moderne Vreemde Talen. Indien u huurder wordt, moet u voldoen twee jaar na aanvang van de 
huurovereenkomst. Deze termijn is gelijk met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede 
taal bij een centrum voor basiseducatie om dat niveau te behalen.) 

o Ja 
o Manifest duidelijk (vastgesteld door een medewerker van het SVK) 
o Op basis van informatie kruispuntbank 
o U voegt zelf een bewijs/taalattest toe aan de inschrijving 

o Nee 

Ik ben definitief vrijgesteld  

 
 

10. UW HUIDIGE WOONSITUATIE – WOONNOOD 

 
Wat is de woonnood van deze kandidaten? 
Terug te brengen tot volgende puntencategorie:  

 

Effectieve of dreigende dakloosheid  
Geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben (sociaal verslag OCMW, politie of 
straathoekwerker) 
 

 20pt 

Een instelling/gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben 
elders (sociaal verslag OCMW of instelling, verblijfsattest instelling met vermelding van de  
datum waarop de instelling mag worden verlaten ) 

 

 17pt 

Verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel of opvangtehuis (sociaal verslag 
OCMW, attest burgemeester of welzijnsactor + bewijs tijdelijk karakter) 
 

 17pt 

Verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie (documenten die het verlies van 

woonrecht aantonen en een sociaal verslag waarin de tijdelijke opvang bij vrienden 
omschreven wordt) 

 

 17pt 

Gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis (vonnis rechtbank) - geldig tot 12 maand 
na vonnis 

 17pt 

Opzegging huurovereenkomst door eigenaar met een opzegtermijn van minder dan drie 
maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van 
minder dan drie maanden (opzeggingsbrief en kopie huurcontract) 

 17pt 

Gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis (vonnis rechtbank) 
 

 14pt 
 

Opzegging huurovereenkomst door eigenaar met een resterende opzegtermijn tussen drie 
en zes maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn 
van drie tot zes maanden (kopie opzeggingsbrief en kopie huurcontract) 
 

 14pt 
 

 
Wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen 

Wonen in een roerend of onroerend goed als vermeld in artikel 3.35 van de Vlaamse Codex 

Wonen waarvoor een stakingsbevel werd uitgevaardigd als vermeld in artikel 6.4.4 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet (stakingsbevel) 
 

 20pt 

Bewijsstuk erbii 

steken 
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Wonen in een roerend of onroerend goed als vermeld in artikel 3.35 van de Vlaamse Codex 
Wonen, waarvoor geen stakingsbevel werd uitgevaardigd als vermeld in artikel 6.4.4 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet (technisch verslag, opgemaakt door Wonen Vlaanderen, waaruit blijkt dat het 

betrokken goed gebreken vertoont die een veiligheids –of gezondheidsrisico inhouden of de 
basisnutsvoorzieningen ontbreken of niet functioneren)   
 

 17pt 

Wonen op een camping zonder permanent woonrecht (attest waaruit blijkt dat de kandidaat-
huurder geen permanent woonrecht heeft op de camping) 

 
 17pt 

Wonen in een niet hoofdzakelijk vergunde woning als vermeld in artikel 4.1.1, 7°, b), van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (attest van de dienst ruimtelijke 
ordening van de gemeente) 
 

 11pt 

 

Verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning 

Onbewoonbaarverklaring (onbewoonbaarverklaring of conformiteitonderzoek met advies tot 
onbewoonbaarverklaring) 
 

 20pt 

Overbewoondverklaring (onbewoonbaarverklaring of conformiteitonderzoek met advies tot 
overbewoondverklaring) 
 

 20pt 

Ongeschiktverklaring met op het technisch verslag, opgesteld door een persoon als 
vermeld in artikel 3.4, eerste lid, Besluit Vlaamse Codex Wonen (BVCW), minstens drie 
gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken ‘Omhulsel’ of ‘Binnenstructuur’ 
(technisch verslag opgemaakt door Wonen Vlaanderen)     
 

 17pt 

Overschrijding van de bezettingsnorm, vermeld in de technische verslagen bij het besluit, 

vermeld in punt c) (deel F voor kamers en deel D voor zelfstandige woningen), vast te 

stellen door het sociaal verhuurkantoor of onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van 
een bejaarde of van een persoon met een handicap, vast te stellen door het sociaal 
verhuurkantoor aan de hand van de criteria, vermeld in artikel 12 van het Ministerieel 
Besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een 
tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt verleend zoals 

vermeld in artikel 5.164, §1, zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en 
tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 5.166, §2, van hetzelfde besluit 
(technisch verslag opgemaakt door Wonen Vlaanderen) 
 

 17pt 

Ongeschiktverklaring (technisch verslag opgemaakt door Wonen Vlaanderen)     
 

 11pt 

Ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bv. 
Van een gemeente, woonwinkel, LOGO, politie, …)  (verslag van gemeente, OCMW, 
woonwinkel, LOGO Lokaal gezondheidsoverleg, politie, …) 

 11pt 

 

 
Betaalbaarheid van de huurprijs 

De te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt 50% of 
meer van het actueel besteedbare inkomen (maandinkomen, kopie huurcontract en 
huurbetalingsbewijs) 
 

 14pt 

 
De te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt 35% of 
meer en minder dan 50% van het actueel besteedbare inkomen (maandinkomen, kopie 
huurcontract en huurbetalingsbewijs ) 

 

 11pt 

 

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

Zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst (verslag Comité 
Bijzondere Jeugdzorg) 
 

 17pt 

  

Geen woonnood volgens SVK-weging  0 pt 
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11. UW WOONVOORKEUR 

 
Ik wens te wonen in:  
 

 3200 Aarschot*   3190 Boortmeerbeek *  3040 Huldenberg  3050 Oud-Heverlee* 
 3060 Bertem*   3150 Haacht *   3140 Keerbergen  3110 Rotselaar* 
 3360 Bierbeek*   3020 Herent    3000 Leuven   3120 Tremelo* 

            
 3040 Huldenberg kleinschalig wonnen domein Rustenberg*  

 

In gemeenten met een * is er een Lokaal Toewijs Regelement van kracht.  

          

Type woning : Studio     Appartement   Huis 
 

Maximaal gewenste huurprijs    (hou rekening met de onderstaande richtprijzen): 
 tot 350 euro   tot 500 euro    tot 650 euro  
 tot 400 euro  tot 550 euro     tot 700 euro  
 tot 450 euro  tot 600 euro    meer dan 700 euro 

 
Dient de woning aangepast te zijn aan de fysieke gesteldheid van kandidaat huurder? 
□ Nee   
□ Ja, geen trappen/beperk aantal trappen  

 
De woonmaatschappij biedt u een passende woning aan. Hiervoor kijken we naar de grootte van uw 
gezin en dit bepaalt dan ook de grootte van de woning (aantal slaapkamers). 
De grootte van de woning wordt dus zo goed als mogelijk afgestemd op het aantal personen en hun 
fysieke toestand (rationele bezetting) die de woning op duurzame wijze zullen bewonen. 

 

12. DOORSTUREN VAN UW KANDIDAAT NAAR EEN ANDERE SOCIALE 

VERHUURDER  
 
Indien u wenst, kunnen wij uw kandidatuur bezorgen aan andere sociale verhuurders die in onze 
gemeente(n) en aangrenzende gemeenten actief zijn. 
 
o Ja, bezorg mijn kandidatuur aan andere sociale verhuurders die in uw gemeente(n) en 
aangrenzende gemeenten actief zijn. Ik geef hiermee toestemming aan het SVK om alle bijgevoegde 

documenten en de door het SVK opgevraagde informatie door te sturen aan de andere sociale 
verhuurder(s). 
 
o Nee, ik wens hier geen gebruik van te maken. 
(*) Indien u geen keuze maakt, zullen we uw kandidatuur niet doorsturen. 
Gelieve hier uw keuze te maken (*): 
 

❑ Dijledal (Leuven,Bierbeek,Oud Heverlee) 

❑ SWAL (Leuven,Bierbeek,Tremelo,Boortmeerbeek,Keerbergen,Haacht,Bertem,Oud  

Heverlee,Rotselaar,Aarschot) 

❑ Volkswoningbouw (Leuven,Herent,Tremelo,Haacht) 

❑ Elk Zijn Huis (Bertem,Huldenberg) 

❑ CNUZ (Aarschot) 

❑ Providentie (Boortmeerbeek) 

❑ Andere:  
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13. INSCHRIJVINGSVERPLICHTING BIJ VDAB INDIEN U HUURDER WORDT 
 
Indien u huurder wordt van een sociale woning en niet-beroepsactief bent maar wel arbeidspotentieel 
hebt en nog geen 64 jaar bent, moet u zich inschrijven bij de VDAB. Met andere woorden, u bent tot 
werken in staat maar heeft het moment  dat u een woning krijgt geen werk en u bent nog geen 64 jaar 
dan moet u  en uw partner zich inschrijven bij de VDAB.  
 
Tenzij u door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat bent om te werken of actief 

naar werk kan zoeken. Dan beschikt u niet over arbeidspotentieel en moet u niet aan de voorwaarde 
voldoen. 
 
Het gaat om:  

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

billijkheidsredenen niet kunnen werken  

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

 
De ondergetekende verklaart dat dit inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is 
ingevuld.  
De ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het intern huurreglement van 
SVK SPIT en akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement. 

 

Om uw inschrijving te controleren, vraagt SVK SPIT persoonlijke en andere informatie bij de bevoegde 
diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier volledig te maken. Meer informatie vindt 
u op https://www.spitsvk.be/privacy 

 
Datum: ………………………………………  
 
 
 
Handtekening toekomstige referentiehuurder     Handtekening echtgenoot, persoon met wie u 

wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner  
 
 
 
 
 
…….………………………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
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BIJLAGE 1 bij inschrijvingsformulier: te ondertekenen en te bezorgen samen 

met uw inschrijving 

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING 

Privacy: welke informatie heeft SVK SPIT  
Via SVK SPIT kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We 
gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.  
Het Besluit Vlaamse Codex Wonen verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.  
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede 
reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. 
Welke informatie gebruikt SVK SPIT  van u? 
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning 
kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u. 

Deze informatie is: identificatiegegevens,rijksregisternummer,adres- en 
contactgegevens,gezinssamenstelling,taalkennis,financiële gegevens,eigendomsgegevens,eventueel: 

begeleidende diensten 
Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de 
archiefwet.  

Waar vragen wij informatie op? 

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

• Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 

14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en 

vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 

2018) 

• Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de 

plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke 

samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 

december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 

11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018) 

• Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), 

handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016) 

• Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 

van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017) 

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

2010) 

Aan wie geven wij informatie? 

Wij bezorgen informatie aan:  

• Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders 

(Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), 

persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun 

huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op 

de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 

2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015) 

• De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te 

krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015) 

• De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 

2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen 
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• 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) 

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?  

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar 

inschrijving@spitsvk.be of een brief naar IJzerenwegstraat 10, 3010 Leuven. Wij bezorgen u dan deze 

informatie. 

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.  

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?  
Vindt u dat SVK SPIT onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of 

om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.  
 
Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via 
commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 
 

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw 
klacht behandelen. 
 

Meer informatie over privacy? 

Heeft u vragen over uw informatie?  
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via info@spitsvk.be of 
016/49.17.28 (openingsuren staan vermeld op onze website) 
U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons 
ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.   

 
Heeft u algemene vragen over privacy?  
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op  

www.privacycommission.be.    

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

één voor de kandidaat-huurder), 

 
PLAATS:……………………………………….. 

 

DATUM: ……………………………………………… 

 

HANDTEKENING(EN) van alle meerderjarige gezinsleden: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commission@privacycommission.be
mailto:info@spitsvk.be
mailto:privacy@vmsw.be
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BIJLAGE 2 bij inschrijvingsformulier: deze hoeft u niet terug te 

sturen !  

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 

 

1. DE INSCHRIJVINGS-, TOELATINGS- EN TOETREDINGSVOORWAARDEN 

 
Een persoon die zich (mee) wil inschrijven voor een sociale huurwoning, een persoon die een sociale 

huurwoning wil toegewezen worden of een persoon die wil toetreden tot een lopende huurovereenkomst, 

dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Volgende aspecten worden getoetst: 

• de leeftijd 

• de opname in het bevolkings- dan wel vreemdelingenregister 

• de hoogte van het inkomen, tenzij het om een toetreding gaat 

• het al dan niet hebben van een onroerende goed 

Wie moet er voldoen aan deze verschillende voorwaarden? 

Het is de toekomstige referentiehuurder en de persoon die met hem gehuwd is of die met hem wettelijk 

samenwoont of die zijn feitelijke partner is, op voorwaarde dat deze persoon de sociale woning mee gaat 

bewonen, die beschouwd worden als kandidaat-huurders en bijgevolg aan de verschillende voorwaarden 

moeten voldoen. 

1.1. LEEFTIJDSVOORWAARDE 

De kandidaat-huurder is een meerderjarige persoon, een minderjarige ontvoogde persoon of een 

minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst 

of een OCMW. 

1.2. VERBLIJFSVOORWAARDE 

De kandidaat-huurders zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Of zijn 

ingeschreven op een referentieadres. 

1.3. INKOMENSVOORWAARDE 

Het inkomen van de kandidaat-huurders mag niet te hoog zijn. Met inkomen wordt bedoeld het 
gezamenlijk belastbaar inkomen afzonderlijk belastbare inkomsten, IVT, leefloon en van belasting 
vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale 
instelling. 

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of 
feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee. 
Er wordt gekeken naar het inkomen van het meest recente jaar (max. 3 jaar oud) waarvoor een 
aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar ze 
worden allen geïndexeerd naar het huidige jaar.  
Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, dan wordt er gekeken 

naar het huidig inkomen. 

Het totale geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar mag in 2023 niet hoger zijn dan:  

• 28.105 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste 

• 30.460 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap 

• 42.156 euro, verhoogd met 2.356 euro per persoon ten laste voor andere gezinstypes 

1.4. ONROERENDE BEZITSVOORWAARDE 

 

Een kandidaat-huurder mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk: 

• in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben 

• in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben gegeven. 

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk: 

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

• De woning is onaangepast aan je fysieke beperking. 

• De kandidaat-huurder heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning. 

https://www.wonenvlaanderen.be/termen#persoon_ten_laste
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#persoon_ten_laste
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• De kandidaat-huurder woont een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar 

wonen niet mag (zoals een campingverblijf). 

• De kandidaat-huurder verliest het beheer van zijn woning door een collectieve schuldenregeling 

of een faillissement. 

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

bewonen. 

• De kandidaat-huurder heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos 

verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking. 

Als u een gezinshereniging hebt aangevraagd of wil aanvragen, moet u dat bij de inschrijving meedelen. 

Het SVK zal u dan ook vragen naar de gegevens van de leden van uw gezin die nu nog in het buitenland 

verblijven. Voorlopig zal u echter worden ingeschreven voor een woning die voldoet aan uw huidige 

gezinsgrootte in België. Als de gezinshereniging plaatsvindt, komt u dit melden aan het SVK. Staat u dan 

nog op de wachtlijst, kan u zich kandidaat stellen voor een grotere woning.  

2. DE TOEWIJZINGSREGELS 

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

3. TAALKENNISVERPLICHTING ALS TOEKOMSTIGE HUURDER 

 
Twee jaar nadat u huurder wordt, zal u en/of uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner 

over een mondelinge basistaalvaardigheid van het Nederlands moeten beschikken, tenzij u bent 

vrijgesteld. 

U voldoet aan die toekomstige verplichting bij inschrijving of toelatingals het voor ons al manifest 

vaststaat dat u over de basistaalvaardigheid Nederlands beschikt 

Zo niet, zullen wij via de elektronische gegevens uit de Kruispuntbank Inburgering nagaan of u voldoet 

aan de toekomstige huurdersverplichting.  

Als er geen bewijzen zijn én er is er geen vrijstelling of uitstelregeling, moet u dat zelf aantonen. 

Heeft u de basistaalvaardigheid Nederlands nog niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met het 

Agentschap Integratie en Inburgering: 

- Antwerpen, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, 03 338 70 11 

- Limburg, H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, 011 30 56 00 

- Vlaams-Brabant, Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven, 016 47 43 11 

- Oost-Vlaanderen, Elfjulistraat 39C, 9000 Gent, 09 321 86 00  

- West-Vlaanderen, President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk, 056 74 21 50 

4. TOEKOMSTIGE HUURDERSVERPLICHTING: INSCHRIJVEN BIJ VDAB 

 

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

- uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, nl. 

personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door 
billijkheidsredenen niet kunnen werken  

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

 

 

 
 

 


