Aanvraagformulier
Tegemoetkoming huurders en woningcorporaties
aardbevingsgebied Groningen
Bij het uitvoeren van de beleidsregel tegemoetkoming huurders
woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen heeft de Nati
onaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) het volgende vastge
steld. Er zijn meer huurders van woningcorporaties die ten gevolge
van de versterking van hun huurwoning aanspraak zouden moeten
kunnen maken op een tegemoetkoming. De beleidsregel is daarom
per 19 februari aangepast. Hierdoor zijn er meer huurders die aan
spraak kunnen maken op een tegemoetkoming. Meer informatie
kunt u vinden via
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/tegemoetkominghuurders.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de eenmalige vergoeding
gelden een aantal voorwaarden. U leest ze hier:
1. U was de hoofdhuurder van de huurwoning. Als de hoofd
huurder is overleden kan de medehuurder de aanvraag doen.
2. U kreeg tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken
met de versterking van uw huurwoning. Daarnaast geldt één
van de volgende situaties voor u:
a. U woonde tijdens de versterking in een tijdelijke woning van
woningcorporatie Acantus, Lefier, Stichting Uithuizer Woningbouw, Stichting Woonzorg Nederland, Woningstichting De
Delthe, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger
Huis of Woonstichting Wierden en Borgen.1
b. U kon in uw huurwoning blijven wonen.
c. U bent direct verhuisd naar een andere huurwoning.
d. U heeft zelf voor tijdelijke woonruimte gezorgd.
3. U heeft niet eerder een vergoeding ontvangen voor gemaakte
onkosten of voor zelf aangebrachte voorzieningen.
4. De aanvraag moet u tussen 1 maart 2021 en 1 april 2022
indienen bij NCG via het aanvraagformulier.

Hoe gaat de procedure in zijn werk?
1. Aanvraag indienen
Van 1 maart 2021 tot en met 1 april 2022 kunt u een aanvraag
indienen voor een tegemoetkoming. Huurders die op dit
moment nog in een tijdelijke woning verblijven vragen een
tegemoetkoming aan nadat ze de tijdelijke woning hebben
verlaten. Nadat u het formulier heeft ingevuld print u het uit en
zet u uw handtekening op het formulier. Het aanvraagformulier
en de eventuele bijlagen stuurt u naar:

2. Ontvangstbevestiging
Binnen twee weken nadat uw aanvraag is ontvangen door NCG
krijgt u via het opgegeven correspondentieadres een ontvangst
bevestiging.
3. Beoordeling
Nadat NCG een complete aanvraag heeft ontvangen beoordelen
wij uw aanvraag. U ontvangt binnen twaalf weken een brief met
een besluit op uw aanvraag.
4. Uitbetaling
Als u recht heeft op een tegemoetkoming ontvangt u binnen 30
dagen na het besluit de tegemoetkoming op het IBAN-rekening
nummer dat u heeft opgegeven.

Machtigingsformulier
Wilt u dat iemand anders voor u de aanvraag voor de tegemoetko
ming indient? U moet deze persoon dan machtigen. Dit kan door
het invullen van het machtigingsformulier. Dit formulier treft u aan
als bijlage 3 van dit aanvraagformulier. De correspondentie loopt
dan via de gemachtigde.

Uw privacy
NCG respecteert uw privacy. Uw gegevens worden niet ter beschik
king gesteld aan of ter inzage gelegd voor derden. Uw gegevens
worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van deze aan
vraag. Het kan zijn dat wij uw gegevens met de woningcorporatie
delen, maar alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven in dit
aanvraagformulier. Door het tekenen van de verklaring onder punt
6 van de aanvraag geeft u toestemming om de verstrekte gegevens
te verwerken voor de beoordeling van uw aanvraag. NCG behandelt
uw gegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de afspraken van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op via het telefoonnummer 088 - 041 44 77. We zijn bereikbaar op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar
tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Als u zelf de kosten voor nutsvoorzieningen en internet in de tijdelijke woning heeft betaald, dan
krijgt u boven op de basisvergoeding van 500 euro een vergoeding van 45 euro per week dat u in de
tijdelijke woning verbleef.
1

Nationaal Coördinator Groningen
T.a.v. werkgroep tegemoetkoming huurders
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen
Een postzegel plakken is niet nodig.
Let er op dat u dit aanvraagformulier volledig invult.
Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.
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1.1

Tegemoetkoming huurders en woningcorporaties
aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

Gegevens aanvrager

Voornaam

1.2 Voorletter(s)
1.3 Achternaam
Dag

Maand

Jaar

1.4 Geboortedatum
1.5 Straat

1.6 Huisnummer
+ eventuele
toevoeging

1.7 Postcode

1.8 Woonplaats

1.9 Telefoonnummer

1.10 E-mail adres
>

1.11 burgerservicenummer (BSN)
1.12 IBAN-rekening
nummer

Uw BSN-nummer hebben we nodig om de tegemoetkoming over te kunnen maken naar
uw IBAN-rekeningnummer.

>

1.13 Was u de hoofdhuurder of medehuurder van
de huurwoning?
> Een tegemoetkoming wordt, indien voldaan wordt aan alle eisen, toe-

Op dit rekeningnummer ontvangt u de tegemoetkoming als uw aanvraag wordt 		
toegewezen. Controleer daarom goed of u het juiste IBAN-nummer invult.

Hoofdhuurder > ga direct door naar vraag 2
Medehuurder > ga door naar vraag 1.14

gewezen aan de hoofdhuurder. Alleen als de hoofdhuurder is overleden kan
een tegemoetkoming aan een medehuurder worden toegewezen. Indien u
de hoofdhuurder bent kunt u doorgaan naar vraag 2.

1.14 Is de hoofdhuurder van de huurwoning overleden?

JA > ga door naar 1.15
NEE> ga direct door naar 2

1.15 Vult u hieronder de gegevens in van de overleden hoofdhuurder. Daarnaast moet u ook een kopie van de akte van overlijden
van de hoofdhuurder meesturen als bewijsstuk bij dit aanvraagformulier.
>

Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als de vorige vraag met ‘ja, hoofdhuurder is overleden’ is beantwoord.

1.15.1 Voornaam
1.15.2 Voorletter(s)
1.15.3 Achternaam
Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

1.15.4 Geboortedatum

1.15.5 Datum van
overlijden
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Tegemoetkoming huurders en woningcorporaties
aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

Categorie
>

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

U woonde tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 in een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt. U
betaalde niet voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
U woonde tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 in een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt. U
betaalde wel voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
U verhuisde voor 1 november 2020 naar een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt en u woonde daar op
1 november 2020 nog. U betaalde niet voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
U verhuisde voor 1 november 2020 naar een tijdelijke woning omdat uw huurwoning aardbevingsbestendig werd gemaakt en u woonde daar op
1 november 2020 nog. U betaalde wel voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
Tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 is uw huurwoning versterkt. Tijdens het aardbevingsbestendig maken van uw huurwoning bent u in
deze woning blijven wonen.
Uw eerdere huurwoning is tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 versterkt of gesloopt. U bent direct verhuist naar een andere huurwoning.
Uw huurwoning is tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 aardbevingsbestendig gemaakt. Om die reden hebt u zelf tijdelijk voor andere 		
woonruimte gezorgd.

3

Adresgegevens van de versterkte of gesloopte woning
>

Vul hieronder de gegevens in van de huurwoning die versterkt of gesloopt werd.

3.1 Straat

3.2 Huisnummer
+ eventuele
toevoeging

3.3 Postcode

3.4 Woonplaats

4

Gegevens tijdelijke woning
>

Vul hieronder de gegevens in met betrekking tot de tijdelijke woning waarin u woonde. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van
een tijdelijke woning van een woningcorporatie, kunt u door naar vraag 5.

4.1. Vul hieronder de adresgegevens in van de tijdelijke woning.
4.1.1 Straat

4.1.3 Postcode

4.2 Welke woningcorporatie is de eigenaar van de
tijdelijke woning?

4.1.2 Huisnummer
+ eventuele
toevoeging
4.1.4 Woonplaats

Acantus
Lefier
Stichting Uithuizer Woningbouw
Stichting Woonzorg Nederland
Woningstichting De Delthe
Woongroep Marenland
Woonstichting Groninger Huis
Woonstichting Wierden en Borgen
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aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

Verklaring en aanvullende stukken

NCG moet controleren of de gegevens die u heeft ingevuld kloppen. Hiervoor moet u een verklaring van uw woningcorporatie toevoe
gen aan het aanvraagformulier. U tref het format hiervoor aan in bijlage 2. Indien u zelf de kosten voor nutsvoorziening en internet
heeft betaald in de tijdelijke woning, dan moet u ook een document toevoegen waaruit blijkt dat u de kosten zelf heeft betaald.
U kunt er ook voor kiezen om NCG te machtigen. Met deze machtiging kan NCG navraag doen bij uw woningcorporatie voor deze
verklaring. U hoeft dan zelf geen verklaring op te vragen bij de woningcorporatie of bijlagen toe te voegen waaruit blijkt dat u de kosten
voor nutsvoorziening en internet zelf heeft betaald.
Ik machtig hierbij NCG om bij mijn woningcorporatie
de genoemde verklaring op te vragen.
Ik voeg zelf de verklaring van mijn woningcorporatie en overige benodigde gegevens toe aan de aanvraag.

6

Mogelijkheid tot nadere toelichting
> U kunt in onderstaand veld een uitgebreide toelichting geven op uw aanvraag.

7

Akkoordverklaring
> U dient akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.
Let op: Als u bij één van de voorwaarden ‘nee’ invult,
dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

7.1. Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens 		
en verklaar de Privacyverklaring van bijlage 1 te hebben
gelezen en begrepen
7.2 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld

JA

NEE

JA

NEE

7.3 Voornaam
7.4 Voorletter(s)
7.5 Achternaam
Dag

Maand

Jaar

7.6 Datum
7.7 Plaats
7.8 Handtekening

> Nadat u dit formulier heeft ingevuld en uitgeprint dient
u hier met pen uw handtekening neer te zetten.

> Iemand machtigen? Vul dan eerst bijlage 2 in voor u gaat printen.
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Tegemoetkoming huurders en woningcorporaties
aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

Bijlage 1: Privacyverklaring

Algemeen
In het kader van de aanvraag voor de tegemoetkoming huur
ders aardbevingsgebied Groningen verstrekt u ook persoonlijke
gegevens. Bij het behandelen van uw aanvraag zullen deze
persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft recht op een zorg
vuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om u zo
goed mogelijk te informeren, vindt u in deze Privacyverklaring
meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens,
uw rechten in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 (de
Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) en waar
u met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens
terecht kunt bij NCG.

Waarom?

Doeleinden van het verwerken van de gegevens
Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming om uw aan
vraag voor de tegemoetkoming huurders en woningcorporaties
aardbevingsgebied Groningen te kunnen behandelen. Zonder
de in het aanvraagformulier verzochte gegevens zijn we hier
niet toe in staat.

Wie?

Gebruik van de gegevens
NCG maakt voor het verzamelen, registreren, behandelen
en verwerken van uw aanvraag gebruik van IT-systemen die
worden opgezet en onderhouden door en voor NCG. Naast de
IT-systemen zullen ook medewerkers de gegevens verwerken
bij de behandeling. Dat betekent dat in het proces van ont
vangst van uw aanvraag, beoordeling en besluitvorming van uw
aanvraag, een eventuele uitkering van een tegemoetkoming en
rapportage de relevante informatie wordt gebruikt en vastge
legd. Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden
ter beschikking gesteld of overgedragen. Dit tenzij u in het
aanvraagformulier heeft aangegeven dat niet u de gegevens bij
de woningcorporatie opvraagt, maar NCG dat in uw plaats mag
doen. In dat geval kunnen de daartoe noodzakelijke gegevens
gedeeld worden met de betreffende woningcorporatie.

Hoe?

Wijze van verwerking van de gegevens
NCG bedient zich van goed beveiligde IT-systemen waarin gegevens
worden opgeslagen. De wijze van verwerking van en toegang tot
uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de AVG.

Toestemming & rechten
Met het indienen van uw aanvraag en met de Akkoordverklaring
geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens
zoals beschreven in deze Privacyverklaring. In dat kader wijzen we u
graag op een aantal rechten die u op grond van de AVG heeft.
U kunt gebruik maken van deze rechten door hiertoe een verzoek te
richten aan NCG op het e-mailadres
jez@nationaalcoordinatorgroningen.nl.
Dit verzoek wordt dan beoordeeld en u ontvangt een reactie
daarop. Het betreft de volgende rechten:
• Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om
persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere partij.
• Het recht op vergetelheid. U hebt het recht om ‘vergeten’ te
worden.
• Het recht op inzage. Dit is het recht om onder meer een kopie te
ontvangen van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden.
• Het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is het recht om per
soonsgegevens te laten wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking. Dit is het recht om
minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
en profilering. Dit is het recht op een menselijke controle bij
besluiten.
• Het recht om u te verzetten tegen de gegevensverwerking.
• Het recht op duidelijke informatie over wat er met uw persoons
gegevens wordt gedaan.
Meer informatie kunt u vinden via
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/privacy.
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aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

De verklaring moet
worden ingevuld door
uw woningcorporatie.

Bijlage 2: Verklaring Woningcorporatie
Naam woningcorporatie

Hierbij verklaart de woningcorporatie
Naam

dat op de heer/mevrouw
Straat

Plaats

wonende aan
en geboren op

te
Dag

Maand

Jaar

(hierna: huurder) de volgende situatie van toepassing is:

1. Huurder heeft tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 een periode in een tijdelijke woning van de woningcorporatie verbleven in verband
met het aardbevingsbestendig maken van de huurwoning.
Huurder heeft geen kosten gemaakt voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
De huurder is aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder

2. Huurder heeft in de periode van
Dag

Maand

begindatum

Jaar

Dag

Maand

Jaar

tot en met einddatum

in een tijdelijke woning van de woningcorporatie verbleven in verband met het aardbevingsbestendig maken van de huurwoning.
Huurder heeft wel kosten gemaakt voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
Huurder is aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder
3. Huurder is voor 31 oktober 2020 naar een tijdelijke woning van de woningcorporatie verhuisd in verband met het aardbevingsbestendig
maken van de huurwoning en verbleef daar op 1 november 2020 nog.
Huurder heeft geen kosten gemaakt voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
De huurder is aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder

VERVOLG>>>
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Tegemoetkoming huurders en woningcorporaties
aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

Bijlage 2: Verklaring Woningcorporatie
4.Huurder is voor 31 oktober 2020 naar een tijdelijke woning is verhuisd in verband met het aardbevingsbestendig maken van de huurwoning
en verbleef daar op 1 november 2020 nog.
De huurder heeft in de periode van:
Dag

Maand

Jaar

begindatum

Dag

Maand

Jaar

tot en met einddatum

gebruik gemaakt van de tijdelijke woning en heeft wel kosten gemaakt voor nutsvoorziening en internet in de tijdelijke woning.
De huurder is aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder
5. De huurwoning van huurder is tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 aardbevingsbestendig gemaakt.
Gedurende het uitvoeren van de versterking is de huurder in deze woning blijven wonen.
De huurder is daarnaast aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder
6. De voormalige huurwoning van huurder is tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 versterkt.
Huurder is direct verhuist naar een andere huurwoning.
De huurder is daarnaast aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder
7. De huurwoning van huurder is tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 aardbevingsbestendig gemaakt.
Gedurende het uitvoeren van de versterking heeft de huurder zelf voorzien in tijdelijke woonruimte.
De huurder is daarnaast aan te merken als:
Hoofdhuurder
Medehuurder

8. Anders namelijk:

Plaats
Dag

Maand

Jaar

Datum
naam woningcorporatie

Functie

Naam

Handtekening

Namens
Naam

2

De persoon die namens de woningcorporatie dit formulier ondertekent moet
bevoegd zijn om de woningcorporatie te vertegenwoordigen.
2
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aardbevingsgebied Groningen
Nationaal Coördinator Groningen

Bijlage 3: Machtigingsformulier
Als iemand namens u een aanvraag tegemoetkoming huurders en woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen gaat indienen bij NCG
kunt u deze persoon machtigen. Dit kan door het invullen van dit machtigingsformulier. De correspondentie loopt dan via de gemachtigde.
Hierbij geef ik (betrokkene),
Voornaam
Voorletter(s)
Achternaam
Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Geboortedatum

Toestemming aan:
Voornaam
Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum
Straatnaam

Huisnummer / toevoeging

Adres
Postcode en
woonplaats

Woonplaats

Postcode

Telefoonnummer
E-mail adres
hierna gemachtigde, om namens mij een aanvraag tegemoetkoming huurders woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen
aan te vragen bij NCG.
Dag

Maand

Jaar

Datum
Plaats
Handtekening betrokkene

Handtekening gemachtigde

> Nadat u dit formulier heeft ingevuld en uitgeprint dient
u hier met pen de handtekeningen neer te zetten.

