
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 in-
formatie over jou 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.

Wie verzamelt mijn informatie?

Je hebt contact met een sociale huis
vestingsmaatschappij en met de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 

Deze woonorganisaties verzamelen infor
matie over jou in een dossier. Zo kunnen ze 
controleren of je recht hebt op een woning 
of lening.

Mogen deze woonorganisaties mijn 
informatie opvragen en doorgeven?

Soms wel. De woonorganisaties kregen voor 
bepaalde situaties de toestemming van de 
Privacycommissie of de Vlaamse Toezicht
commissie. Ze vragen jouw informatie alleen 
op en geven die alleen door als dat nodig is 
in jouw situatie.

Aan wie mogen de woonorganisa-
ties mijn informatie doorgeven? En 
waarom?

BEN JE (KANDIDAAT-)HUURDER?
Dan kunnen de woonorganisaties informa
tie over jou opvragen bij de Huizen van het 
Nederlands, bij de Onthaalbureaus en bij 
verschillende afdelingen van het agentschap 
WonenVlaanderen. Ze doen dat om te kij
ken 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 huursubsidie. Een an
dere reden is dat ze moeten controleren of 
jouw woonorganisatie correct verhuurt.

Er zijn nog specifieke situaties waarin  
organisaties informatie over jou doorge
ven. Meer uitleg daarover kan je vragen 
aan jouw woonorganisatie of nalezen op  
www.vmsw.be/privacy.

BEN JE (KANDIDAAT-)KOPER?
Dan hebben de woonorganisaties geen toe
stemming om jouw informatie aan anderen 
door te geven.

BEN JE (KANDIDAAT-)ONTLENER?
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wo
nen mag jouw gegevens doorgeven aan het 

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werk
lieden uit het Bouwbedrijf (FBZConstructiv) 
om te kijken of je een tegemoetkoming in de 
terugbetaling van je woonlening kan krijgen.

Kan ik mijn informatie controleren en 
aanpassen?

Ja, dat kan je. Je moet daarvoor een schrifte
lijke aanvraag doen. 

BEN JE EEN (KANDIDAAT-)KOPER 
OF (KANDIDAAT-)HUURDER? 
Stuur dan een email of een brief naar jouw 
woonorganisatie. 

BEN JE EEN (KANDIDAAT-)ONTLE-
NER? 
Stuur dan een email naar mijnlening@
vmsw.be of een brief naar de Vlaamse Maat
schappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 
bus 94, 1000 Brussel.

In de brief of email vertel je wie je bent 
(naam, voornaam, 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


