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Inleiding 
Dit document heeft tot doel u op eenvoudige wijze alle nodige informatie te verstrekken over de 

verwerking van uw persoonsgegevens door de diensten Sociale Actie en Bevolking wanneer u een 

aanvraag indient om mensen die de gevechten in Oekraïne ontvluchten, op te vangen 

 

Welke gegevens worden verwerkt en waarom? 
Om uw opvangvoorstel te beheren, gebruiken wij de gegevens van de kandidaat-opvangers - of 

wettelijke vertegenwoordigers indien het voorstel door een rechtspersoon wordt gedaan: naam, 

voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer. 

Dit beheer vindt plaats op basis van uw toestemming. 

De gemeente is verplicht de eventuele veroordelingen na te gaan van de kandidaat-gastheren, van 

de leden van hun huishouden en/of van de personen die hun domicilie hebben in de plaats die voor 

logies wordt voorgesteld. Bepaalde veroordelingen kunnen leiden tot afwijzing van de aanvraag. 

Voor deze controle is een uittreksel uit het strafregister vereist - de betrokken personen moeten dit 

uittreksel verstrekken of de gemeente toestemming geven om het strafregister namens hen te 

raadplegen. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht, anders wordt de aanvraag om 

huisvesting afgewezen. 

De gemeente zal ook een controle verrichten van de personen die hun domicilie hebben op de 

voorgestelde locatie en van de samenstelling van het huishouden van degene die huisvesting 

aanbiedt, om zich ervan te vergewissen dat alle nodige controles zijn uitgevoerd. 

Alleen het positieve of negatieve resultaat van de controle wordt bewaard, zonder enige 

bijzonderheden. 

Er kan een bezoek worden gebracht aan de voorgestelde locatie om na te gaan of deze geschikt is 

voor langdurige huisvesting en welk type aanvrager er kan worden ondergebracht (alleenstaande, 

groep, gezin, jonge kinderen, enz.). 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het in contact brengen van de aanvragers met de aanbieders 

van huisvesting. 

Aan wie worden deze gegevens doorgestuurd ? 
De gegevens betreffende de plaats van logies en de referentiepersoon worden meegedeeld aan het 

Nationaal Crisiscentrum, die de logiesaanbiedingen centraliseert, en aan Fedasil, die de 

logiesaanvragen beheert. 

 

 



 

 

Hoelang houden we die gegevens bij? 
Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen worden niet opgeslagen, alleen het positieve of 

negatieve resultaat van de controle wordt geregistreerd, zonder verdere details. 

Gegevens over de plaats van logies en de gekozen opvangplaatsen worden bewaard zolang het 

logiesaanbod beschikbaar is. 

De gegevens van afgewezen aanvragen zullen onmiddellijk worden gewist. 

 

Wat zijn uw rechten? 
Je hebt het recht om: 

- Duidelijke informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens  

- een kopie van de gegevens te verkrijgen of te raadplegen 

- uw gegevens te doen wijzigen 

- de verwijdering van de gegevens te vragen (voor zover er geen verplichting bestaat om de gegevens 

te bewaren), 

- Verzoek om opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering)  

- Verzoek om niet aan een geautomatiseerd besluit te worden onderworpen 

- uw toestemming intrekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken voor verwerkingen die op 

die toestemming zijn gebaseerd - intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat uw 

opvangaanvraag wordt afgewezen 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met dpo@molenbeek.irisnet.be of per 

post naar ons algemeen adres, ter attentie van de gemeentesecretaris. 

 

Meer informatie bekomen of klacht indienen 
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens die niet via 

bovenstaand adres zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor 

gegevensbescherming: dpo@molenbeek.irisnet.be  of per post aan ons algemene adres, ter attentie 

van de functionaris voor gegevensbescherming. Indien u van mening bent dat uw gegevens in strijd 

met de wet zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar 

website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 
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