
Verschillende organisaties houden in lijsten 
en dossiers informatie over jou bij. Meestal 
gebruiken ze deze informatie om na te kij-
ken of je ergens recht op hebt. Of om je 
beter te kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties 
informatie over jou opvragen of versprei-
den aan personen en bedrijven die geen 
goede reden hebben om jouw informatie 
te krijgen. Daarom is er de privacywet die 
je beschermt.

Wie verzamelt mijn informatie?

Je hebt contact met een sociaal verhuurkan-
toor.

Het sociaal verhuurkantoor verzamelt infor-
matie over jou in een dossier. Zo kan het con-
troleren of je recht hebt op een woning.

Mag mijn sociaal verhuurkantoor mijn 
informatie doorgeven?

Soms wel. Het sociaal verhuurkantoor kreeg 
voor bepaalde situaties de toestemming van 
de Privacycommissie of de Vlaamse Toezicht-
commissie. Ze vraagt jouw informatie alleen 
op en geeft die alleen door als dat nodig is 
in jouw situatie.

Aan wie mag mijn sociaal verhuur-
kantoor mijn informatie doorgeven? 
En waarom?

BEN JE (KANDIDAAT-)HUURDER?
Dan kunnen de sociale verhuurkantoren 
informatie over jou opvragen bij de Hui-
zen van het Nederlands, bij de Onthaalbu-
reaus en bij verschillende afdelingen van het 
agentschap Wonen-Vlaanderen. Ze doen dat 
om te kijken of je bereid bent Nederlands 
te leren, om te controleren of je bereid bent 

om in te burgeren of om na te kijken of je 
recht hebt op een huurpremie of huursub-
sidie. Een andere reden is dat ze moeten 
controleren of jouw sociaal verhuurkantoor 
correct verhuurt.

Kan ik mijn informatie controleren en 
aanpassen?

Ja, dat kan je. Je moet daarvoor een schrif-
telijke aan¬vraag doen. Stuur een e-mail of 
een brief naar jouw sociaal verhuurkantoor.

In de brief of e-mail vertel je wie je bent 
(naam, voor¬naam, adres, rijksregisternum-
mer) en vraag je om jouw informatie te kun-
nen bekijken.

PRIVACY, WAT IS DAT ? Vlaamse
overheid

Meer informatie over privacy
www.vmsw.be/privacy

www.vmsw.be/privacy

