
Beste kandidaat huurder
Je staat ingeschreven op onze wachtlijst voor het huren van een sociale 

woning. Met deze nieuwsbief willen wij je toch al een inkijk geven in wie 

Hacosi is en informeren over belangrijke thema’s voor kandidaat-huurders. 

Hacosi wil zoveel mogelijk gezinnen die op zoek zijn naar een warme 

thuis zo goed mogelijk helpen. Voor jullie hebben we gewerkt aan een 

eenvoudigere manier om je plaats op de wachtlijst op te volgen. Dat kan 

vanaf nu via onze website op elk ogenblik van de dag.

Ook zijn er een aantal regels waar we met deze nieuwsbrief de aandacht op 

willen vestigen. Neem ze even door en je bent als kandidaat-huurder beter 

voorbereid.

We geven graag wat informatie over wijzigingen in de wetgeving. Er zijn 

aanpassingen gedaan betreffende de kennis van het Nederlands, het 

hebben van eigendom en de privacywetgeving (GDPR).  

Onthou verder zeker dat in 2019 een update of actualisatie volgt van 

jouw gegevens. Je ontvangt hiervan een brief, waar je op MOET reageren.

We laten je ook kennis maken met onze dienst huisvesting. Dit zijn de 

mensen die je verder helpen met al je vragen over je kandidatendossier. 

Nadien begeleiden zij je verder als je eenmaal huurder wordt.

 

Veel leesplezier!

Vanaf nu kan je zelf je plaats op de wachtlijst opzoeken via onze website. Surf naar www.hacosi.be. 

Ga naar kandidaat-huurder, wachtlijst en vul je rijksregisternummer en inschrijvingsnummer in. Kan je je 

inschrijvingsnummer niet terugvinden? Bel ons even en wij helpen je graag verder!

Let wel op: je plaats op de wachtlijst is een momentopname en kan dagelijks wijzigen door nieuwe kandi-

daten. Op de website staat ook een kleine handleiding.

Bij vragen kan je altijd terecht bij Hacosi – 011/28 83 10 keuzetoets 2 – info@hacosi.be.
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Indien je verdere info wenst over Hacosi of over jouw dossier, kan je steeds contact opnemen met ons

op het telefoonnummer 011/28 83 10 elke werkdag tussen 8u30 en 12u30 en tussen 13u30 en 16u30. 

Je kan ook langskomen tijdens de openingsuren van ons kantoor op 

maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.30 uur.

Voor meer informatie kan je ook steeds een kijkje nemen op onze website en onze facebookpagina.

CONTACTEER ONS
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Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba
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Voorjaar 2019 is het weer zover: actualisatie!
De gegevens van onze kandidaat-huurders worden in de oneven jaren geactualiseerd of 

geüpdated. 

Wij sturen alle kandidaat-huurders een brief, waarin we vragen om je gegevens te contro-

leren. Bovendien is dit het moment bij uitstek om je woonkeuzes te wijzigen, want dat mag 

je op geen enkel ander moment doen (tenzij bij wijziging van je gezinssamenstelling of je 

fysieke toestand).

Elk jaar komen er bij Hacosi wel nieuwe sociale woningen bij door aankoop of nieuwbouw. 

De wachtlijsten hiervoor starten vaak bij een actualisatie. Vanaf dan kan je je inschrijven.

Altijd reageren!

Je moet reageren op onze actualisatiebrief. Als je niet reageert, wordt er een herinnerings-

brief gestuurd. Komt er ook hier geen reactie op, dan wordt jouw kandidatuur geschrapt. Er 

wordt geen bevestiging meer gestuurd van de schrapping. 

Als de brief onbestelbaar bleek te zijn, wordt er geen herinneringsbrief verstuurd. Ook dan 

word je geschrapt.

Tijdens de actualisatieperiode openen wij extra ons loket voor hulp bij het invullen van je 

actualisatiebrief. Aarzel niet en kom dan zeker langs tijdens deze extra openingsdagen. Je 

zal ze terug vinden in je actualisatiebrief.

Je plaats op de wachtlijst nu ook op onze 
website!

Geen eigendom in België of in het buitenland
Sinds 1 maart 2017 is er een nieuwe wetgeving. De regels rond eigendom zijn nu strenger.

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom bezitten in binnen- of 

buitenland.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder 

of bestuurder bent.

In sommige gevallen heb je tot één jaar na toewijzing van je sociale huurwoning de tijd om je 

eigendom te verkopen. 

Op basis van de beëindiging van het huwelijk

Een woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt en die deel uitmaakt van een 

huwelijksgemeenschap, vormt geen bezwaar bij inschrijving op voorwaarde dat je bij inschrijving 

kan aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.  Bij de toewijzing van een sociale huur-

woning moet er een vordering tot echtscheiding zijn ingesteld, tenzij er gegronde redenen zijn of 

als er een vermoeden van afwezigheid is vastgesteld.

Je moet uit een onverdeeldheid treden binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwo-

ning of toetreding tot de huurovereenkomst. 

Op basis van het kosteloos karakter van de eigendomsverwerving

De woning of de bouwgrond die je kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom hebt verworven 

(bijvoorbeeld door schenking of erfenis) vormt geen probleem bij inschrijving. Je moet in dat geval 

uit onverdeeldheid treden binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning of het 

tekenen van een contract. Dit wil zeggen dat je een jaar de tijd krijgt om jouw aandeel te verkopen.
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Hier spreekt men Nederlands, toch na 1 jaar
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Weet jij wat wij weten? Privacy onder het vergrootglas
Hacosi houdt veel gegevens over je bij, maar we zijn gebonden 

aan strikte regels: de wetgeving op de privacy. Die wetgeving 

is recent bijgewerkt. Daarom zetten wij graag alles even op een 

rijtje:

Welke informatie gebruikt Hacosi van jou?

• Identificatiegegevens

• Rijksregisternummer

• Adres- en contactgegevens

• Gezinssamenstelling

• Taalkennis

• Financiële gegevens

• Eigendomgegevens

• Eventueel: begeleidende diensten

We gebruiken deze informatie om na te kijken of je ergens 

recht op hebt. Of om je beter te helpen. Als je huurcontract 

stopt, bewaren wij je gegevens nog 10 jaar. Dit is conform 

de archiefwet. Je geeft ons zelf heel wat informatie als je 

je inschrijft, als je huurt, … Je bent altijd verplicht correcte 

informatie te geven. Doe je dit niet? Dan kan je mogelijk geen 

sociale woning meer huren. Een strafrechtelijke vervolging kan 

ook. 

Wij vragen ook gegevens bij volgende diensten: 

• Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond

 belastbare inkomsten en eigendomsgegevens  

• 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 

• Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens

 rond leefloon, handicap en pensioenen

• Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering:

 gegevens rond inburgering en taalbereidheid

• VREG: woninggegevens over de energetische waarde van

 sociale woningen 

Aan wie geven wij informatie?

• Het agentschap Inburgering & Integratie: we bezorgen hen  

gegevens rond inburgering en taalbereidheid.

Het is immers niet de bedoeling dat Hacosi informatie over 

jou verspreidt aan personen en bedrijven die geen goede 

reden hebben om die informatie te krijgen. Daarom is er de 

privacywet die je beschermt.

 Kan je de informatie controleren en aanpassen? 

Ja, dat kan. Ja kan je gegevens altijd controleren. Stuur 

hiervoor een e-mail naar privacy@hacosi.be of een brief 

naar Hacosi, Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt. Wij 

bezorgen je dan deze informatie. Is iets niet correct? Dan kan 

je dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij 

dan niet meer. 

Niet akkoord met hoe wij informatie verwerken? 

Vind je dat Hacosi onterecht informatie heeft? Dan kan je ons 

vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, 

maar niet meer te gebruiken. Ook kan je een klacht indienen 

bij de privacycommissie via commission@privacycommission.

be of per brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Vermeld 

in deze e-mail of brief waarom je niet akkoord bent. De 

privacycommissie zal je klacht behandelen.

Heb je nog vragen over je informatie? 

• Dan kan je terecht bij onze verantwoordelijke privacy.

 Contacteer ons via privacy@hacosi.be of per brief aan 

 Hacosi, Gouverneur Roppesingel 53, Hasselt.. 

• Je kan ook terecht bij de privacyfunctionaris van 

 de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons 

 ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via 

 privacy@vmsw.be.  

• Hacosi heeft een functionaris voor gegevensbescherming 

 aangesteld, de functionaris voor gegevensbescherming kan  

 je bereiken via info@datacan.be.

Met algemene vragen over privacy kan je terecht bij de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (Privacycommissie). 

Meer informatie vind je op www.privacycommission.be.   

De kennis van het Nederlands is belangrijk om je goed te kunnen integreren. Vroeger was de 

kennis van het Nederlands een voorwaarde om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst, maar zo 

streng zijn we nu niet meer. Vanaf 1 november 2017 moeten kandidaat huurders geen basis-

kennnis Nederlands kunnen aantonen. Een inschrijving, toewijzing of toetreding kan door Hacosi 

niet geweigerd worden omdat een kandidaat-huurder niet voldoet aan de basistaalvaardigheid 

Nederlands.

Wel moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden een basiskennis van het 

Nederlands hebben.

 Bij inschrijving & toewijzing:

- Je voldoet aan het vereiste niveau:

Heb je een basistaalvaardigheid Nederlands? Dan voldoe je aan de verplichting en is er geen

 verdere opvolging nodig.

- Je voldoet niet aan het vereiste niveau:

Heb je (nog) geen basistaalvaardigheid Nederlands? Dan informeert Hacosi je dat je dit na één

jaar sociaal huren wél moet hebben. Je krijgt van Hacosi de contactgegevens van de

organisaties die het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uitvoeren. 

Je bent één jaar huurder bij Hacosi:

- Je voldoet aan het vereiste niveau:

Dan voldoe je aan de verplichting en is er geen verdere opvolging nodig. 

- Je voldoet niet aan het vereiste niveau:

Sanctie

De toezichthouder kan een administratieve geldboete tussen de 25 en 5.000 euro opleggen. 

Legt de toezichthouder een boete op? Dan bepaalt hij (indien nodig) een nieuwe termijn waar

binnen de huurder zijn verplichting toch nog moet nakomen. Deze termijn bedraagt maximaal

één jaar. De toezichthouder volgt het dossier verder op.

Geen opzeggrond

Voldoet de huurder niet aan het vereiste taalkennisniveau? Dan vormt dit geen opzeggrond om

de huurovereenkomst te beëindigen.

Wij helpen je graag verder!
De dienst huisvesting van Hacosi begeleidt kandidaat-huurders en huurders van A tot Z. Daar zet-

ten vier vrouwen zich voor in. Onder leiding van Leen Alloing doen Diane Clauwers, Donja Mebis 

en Valerie Hoeben de administratie van elke kandidaat-huurder en huurder.

Het begint bij de inschrijving op de wachtlijst. Aan ons loket vind je hiervoor meestal Diane en 

Valerie terug. Zij begeleiden de kandidaat-huurders bij het bepalen van hun voorkeuren en volgen 

hun dossier administratief op.

Alle oneven jaren worden de kandidaturen geactualiseerd. Tot op heden gebeurt dit nog altijd 

schriftelijk en als je weet dat er ongeveer 2.000 kandidaat-huurders op onze wachtlijst staan, heb 

je een idee van de omvang van het werk.

Wanneer een kandidaat-huurder akkoord gaat met een toewijzing, wordt er een huurdersdossier 

opgemaakt. Donja ontvangt de huurder op ons kantoor voor ondertekening van de huurovereen-

komst en geeft uitleg over onze manier van werken.

Verder volgt de dienst het huurdersdossier op: huurachterstallen en bijwoningen (Donja), gevallen 

van domiciliefraude (Valerie), klachtenbehandeling (Leen),… 

Een andere grote brok van het werk van de dienst huisvesting zijn de huurprijsaanpassingen. 

Jaarlijks in december krijgen al onze huurders een nieuwe huurprijsberekening. Dan houden we 

extra openingsdagen en staat iedereen van de dienst paraat om de huurders verder te helpen. 

Maar ook tussendoor kan er een aanpassing van de huurprijs gebeuren. Hiervoor kunnen de 

huurders terecht bij Diane en Valerie.

Je ziet het, iedereen binnen de dienst huisvesting heeft zijn eigen specialiteit, maar we kunnen 

elkaars werk altijd overnemen. Hierdoor kunnen we onze service ten alle tijden garanderen, ook 

wanneer een collega afwezig is.

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/hacosi.cvba

Kiewitstraat 86 verdwenen van woonkeuze
Hacosi ging over tot verkoop van enkele woningen binnen haar patrimonium. We verkopen regelmatig enkele woningen om onze financiële balans in evenwicht te houden en om toch te 

kunnen investeren in nieuwbouwprojecten.

Indien je de woonkeuze hebt gemaakt voor een woning met 3 slaapkamers in G02-Kiewitstraat 86 te Hasselt, zul je zien dat deze keuze verdwenen is. Deze woning werd verkocht door 

Hacosi en kan dus niet meer verhuurd worden.

Valerie Hoeben


