
VOORWOORDIN DEZE EDITIE

    MEDEWERKER IN DE KIJKER

Conditiemeting? Zetten we Hacosi op de loopband? Uiteraard niet. 

Wel worden heel wat woningen onderworpen aan een onderzoek: 

wat is de staat van de gebouwen? Waar zijn renovatiewerken 

nodig? Dringen die werken zich op voor het verstrijken van de 

afschrijvingstermijn of pas later? Hiervoor wordt een externe firma 

ingeschakeld. Deze ‘conditietest’ van de huizen werd verplicht door 

de VMSW, maar was ook voorzien in ons strategisch plan. Hij bepaalt 

precies de staat waarin de woningen zich bevinden en dient onder 

andere als basis voor het bepalen van de nieuwe huurprijzen.  

Ook wat de bescherming van persoonlijke gegevens betreft, werden 

nieuwe maatregelen opgelegd. Het zijn verplichtingen die volgen uit 

de nieuwe Europese ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) 

die vanaf 25 mei van kracht ging.

Om een correcte service te kunnen bieden houden wij heel wat 

gegevens bij. Welke info dat is en bij wie we ze opvragen, lees je 

binnenin. Hacosi heeft bijkomende maatregelen genomen naar 

aanleiding van de GDPR om die data te beschermen. Alleen 

personen met een machtiging kunnen ze consulteren, en nu is 

ook de ruimte waar alle papieren dossiers 

bewaard worden vergrendeld en 

enkel toegankelijk met een badge. De 

procedures – welke data verzamelen we? 

waarom? voor hoe lang? – werden onder 

de loep genomen. Deze beoordeling 

gebeurde door een externe firma, 

een DPO of Data Protection 

Officer.

Dat klinkt allemaal heel 

omslachtig, maar wees gerust, 

voor jullie houden we het 

klantvriendelijk en tegelijk GDPR-

proof.
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“Su-u-u-per!” zegt Joyce onmiddellijk als we vragen hoe 

haar werk op de afdeling Woonprojecten meevalt. Joyce 

is al 5 jaar in dienst bij Hacosi en is verantwoordelijk 

voor de planning en maakt afspraken met huurders voor 

herstellingen en werken aan de woning. “De job op zich is 

soms stresserend maar de sfeer is prima. Ons diensthoofd, 

Nico, is een aangename baas om voor te werken. Als je 

een probleem hebt zal hij altijd helpen.“

De planning van de mannen op het terrein is niet haar 

enige taak. “Bestellingen doorgeven, prijzen opvragen, 

administratieve opvolging van dossiers. Er belandt van alles 

op ons bord,” aldus Joyce. De afdeling Woonprojecten 

regelt de herstellingen in verhuurde en leegstaande 

woningen. Ook het onderhoud van het patrimonium en de 

opvolging van nieuwbouw of grootschalige renovatie is 

voor hun rekening. 

“En soms moet je verdragen dat je de frustratie van 

ontevreden huurders over je heen krijgt,” vult Joyce aan. “Ik 

ben de persoon die ze aan de lijn krijgen als ze bellen. We 

krijgen wel training om daar mee om te gaan.”

Enige vrouw op de afdeling 

“Maar er wordt natuurlijk ook gelachen! Ik ben de enige 

vrouw op de dienst dus soms moet ik m’n mannetje staan, 

maar dat valt mee. In mijn vorige jobs was het merendeel 

van de collega’s vrouwen en ik moet zeggen: met mannen 

werken gaat best vlot.”

Joyce mag dan amper 32 zijn, ze heeft ervaring voor 

drie. “Ik heb gewerkt als administratief medewerkster en 

planner in een afwerkingsbedrijf, in een architectenbureau, 

in een boekhoudkantoor... Door omstandigheden – de 

crisis, uitbesteding van werk... – ben ik van de ene job in de 

andere gerold. Die ervaring komt me nu goed van pas”.     

Indien je verdere info wenst over HACOSI of indien je je wenst in te schrijven 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

Joyce Motmans
Planner

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/hacosi.cvba
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De Raad van Bestuur van Hacosi is samengesteld uit private en publieke aandeelhouders uit de betrokken 

gemeenten en van de provincie. Gemiddeld komt de Raad van Bestuur 2-wekelijks samen om dossiers te bespreken 

en om belangrijke beslissingen te nemen.

Van links naar rechts:

Pieter Cuppens - gemeenteraadslid Hasselt, Marc Weeghmans - gemeenteraadslid Wellen, Pierre Leuraers 

- gemeenteraadslid Diepenbeek, Romain Onkelinx - ondervoorzitter Hacosi, Jozef Verjans - voorzitter Hacosi, 

Dominique Vrancken - directeur Hacosi, Brigitte Smets - Schepen van Burgerlijke Stand en Bevolking, 

Ontmoetings- en Dienstencentra en voorzitter OCMW Hasselt, Herman Pipeleers - gemeenteraadslid Wellen, 

Mia Marchal - lid Raad van Bestuur Hacosi, Frank Vandenhoudt - gemeenteraadslid Hasselt

CONDITIEMETING
De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) 

vraagt van elke sociale huisvestingsmaatschappij dat zij een 

conditiemeting opmaakt van haar gebouwen van voor het 

bouwjaar 1985.

Wat is een conditiemeting?

Dit betekent dat de werkelijke toestand van de gebouwen 

onderzocht wordt, zowel langs de buitenkant als van de 

binnenkant (gevel, ramen, dak, vloeren, badkamer, keuken, 

verwarming, ventilatie, elektriciteit,…). Ook Hacosi zal op 

basis hiervan een meer correcte onderhoudsplanning voor 

de toekomst kunnen opmaken.

Wie doet de meting?

De conditiemeting zullen we niet zelf opmaken. Omdat 

de gegevens op een korte tijdspanne doorgestuurd 

moeten worden, werd er beslist hiervoor een externe 

firma aan te stellen. De controles worden uitgevoerd door 

Ingenieursbureau Notermans Bvba uit Borgloon. Als je een 

woning huurt die gebouwd is vóór 1985, zal de aangeduide 

firma met jou een afspraak maken zodat je woning bezocht 

kan worden.  

De firma Notermans moet tegen eind juni een eerste versie 

klaar hebben, en tegen 31/12/2018 een uitgewerkte versie 

van de conditiemeting.

Wie mag een bezoek verwachten?

In Hasselt:

• De huizen en appartementen in de Banneuxwijk 

 (Banneuxstraat, Bevrijdingsstraat, Consciencelaan, 

 Kiewitstraat, Eksterlaan, Koolmeeslaan, Leeuweriklaan,

 Lijsterlaan, Merellaan, Spechtenlaan, Vinkenlaan, 

 Zegestraat en Zwaluwlaan).

• De huizen en appartementen in de wijk Ter Hilst (Albrecht  

Meulemansstraat, Constant de Rouxstraat, Emmanuel 

 Rolliersstraat, Jan Stolmansstraat, Overmerelaan, Pieter 

 Corbeelsstraat en Willem Huveneersstraat).

• De appartementen in de Paalsteenstraat 33.

• De huizen en appartementen in de Cellebroedersstraat, 

 Bonnefantenstraat en de Witte Nonnenstraat.

In Diepenbeek:

• De huizen in de Kaaistraat.

• De huizen in de wijk Lutselus (Guido Gezellelaan, 

 Schoolstraat en Van Eycklaan).

 
In Wellen:

• De huizen in de Bloemenstraat 18, Dorpsstraat 32 en  

 Dorpsplein 2.

De opmaak van de conditiemeting is verplicht. Het is 

dus belangrijk dat de firma Notermans haar werk kan 

uitvoeren.  

 

Geef hen dan ook de toegang tot je woning. Zij moeten de 

volledige woning kunnen nakijken.

De mensen van de firma Notermans dragen een badge 

met hun foto en de vermelding van “Hacosi”, “Opmaak 

conditiemeting” en hun naam. Ook kunnen zij een 

formulier voorleggen dat ondertekend is door Dominique 

Vrancken, de directeur van Hacosi. Als je nog twijfelt, mag 

je hen altijd vragen hun identiteitskaart te tonen.

Wie is onze Raad van Bestuur?
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EVENTS & DATA:
 Sluitingsdagen:  

woensdag 11 juli 

woensdag 15 augustus 

vrijdag 14 september 

dinsdag 25 september

- Loket gesloten: 

9 juli tot en met 13 juli 

13 augustus tot en met 17 augustus

- Hacosi is aanwezig op het zomerfeest in Ter Hilst 

op zondag 2 september

Teveel slaapkamers. Wat nu?
Hacosi heeft momenteel 1.538 woongelegenheden. Hiervan 

zijn er op dit ogenblik 114 onderbezet. Dit wil zeggen dat 

je meer dan 1 slaapkamer op overschot hebt, rekening 

houdende met je gezinssamenstelling.

Als huurder van Hacosi mag je niet te groot wonen. Je mag 

maar één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Voorbeelden: 

• Ben je alleen? Dan mag je maximaal 2 slaapkamers 

 hebben. 

• Ben je een koppel? Dan mag je maximaal 3 slaapkamers  

hebben. 

• Ben je alleenstaande met 1 kind? Dan mag je maximaal  3 

slaapkamers hebben.

Heb je twee of meer slaapkamers extra? Dan woon je te 

groot of ‘onderbezet’. Hacosi zal je vragen om te verhuizen 

naar een andere, kleinere woning. Deze woning ligt altijd 

maximaal 5 kilometer verder en je betaalt maximaal evenveel 

of minder dan nu. 

Het is belangrijk dat onze woningen optimaal gebruikt 

worden en de woningen beschikbaar gesteld kunnen worden 

voor gezinnen.

 

Huurder met contract onbepaalde duur 

(huurcontract van vóór 1 maart 2017)

Je krijgt twee keer zo’n aanbod. Weiger je twee keer? Dan 

moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. 

Je betaalt dan 31 euro/maand (bedrag in 2018) voor een 

slaapkamer te veel. Dit betaal je extra bij je maandelijkse 

huurprijs en kosten. 

Huurder met contract van bepaalde duur 

(huurcontract vanaf 1 maart 2017).

De onderbezettingsvergoeding geldt niet als je huurt sinds 1 

maart 2017. Je beschikt over een huurcontract van bepaalde 

duur, dit loopt 9 jaar. Geraakt je woning tijdens de huurtijd 

onderbezet, dan zal Hacosi je twee keer een aanbod doen 

om te verhuizen naar een geschikte woonst. Weiger je twee 

keer? Hacosi zegt dan de huurovereenkomst op op het einde 

van de 9-jarige periode. 

Huisbezoeken

Vanaf september 2018 start de afdeling Huisvesting met 

huisbezoeken bij de huurders met een contract onbepaalde 

duur om hen te informeren over deze verhuisbeweging en 

onderbezettingsvergoeding.

Bij verhuis kom je in aanmerking voor:

• Je bent alleen -> dan kan je verhuizen naar een 

woongelegenheid met 2 slaapkamers

• Je bent een koppel ->dan kan je verhuizen naar een 

woongelegenheid met 3 slaapkamers

• Je bent alleenstaande met 1 kind->  dan kan je verhuizen 

naar een woongelegenheid met 3 slaapkamers

We sturen je op voorhand een brief om ons huisbezoek aan 

te kondigen. Wil je zelf dat we eerder bij je langskomen? 

Neem dan gerust contact op met Valerie Hoeben van de 

afdeling Huisvesting voor het maken van een afspraak.

HOT TOWN, SUMMER IN THE CITY...

De zomerhitte verandert alles: het leven komt pas ’s avonds 

goed op gang, buiten en binnen vloeien in elkaar over en 

er zijn feestjes! Misschien ook bij jou thuis. Hoe bereid je je 

huis voor? Wat mag en wat mag niet? De ramen eens goed 

wassen, dat ligt voor de hand en is geen enkel probleem. 

Misschien doe je zelfs de gordijnen naar de droogkuis. 

Misschien denk je ook aan...

Mag ik muggenramen plaatsen?

Ja, maar het moet zo goed als dezelfde kleur zijn als de 

ramen. Boren in het raamkozijn is absoluut uit den boze. Kies 

dus muggenramen die met een kliksysteem of met veren 

bevestigd worden. Zelf rolluiken plaatsen of een zonnewering... 

Niet doen! Je zal het weer moeten afbreken. 

Een party-tent?

Geef je een feestje? Dan mag je voor de gelegenheid een 

losstaande tent in je tuin zetten. Zo’n tent mag in geen geval 

aan de gevel bevestigd worden. Boren in de buitenmuren is 

niet toegelaten. 

Hallo, ik wil een airco?

Dat mag. Er zijn mobiele airco’s die je binnenskamers kunt 

verplaatsen of airco’s die je binnen aan de wand ophangt. Dat 

mag, in een binnenmuur mag geboord worden – zoals dat 

mag om een kader op te hangen. Maar een gat naar buiten 

boren voor de luchtafvoer mag zeker niet. 

Mag ik een afscherming plaatsen?

Voor een beetje privacy op het terras of in de tuin. Helaas mag 

dit niet. Enkel een windscherm dat nergens aan bevestigd 

moet worden is toegelaten. 

En wat met sfeerverlichting? 

Het plaatsen van Solar-lampjes in de tuin – met 

zonnepaneeltje, niet op netstroom - is geen enkel probleem. 

Zelf de elektriciteitsvoorziening uitbreiden naar de tuin is niet 

toegestaan. 

TESTIMONIALS

Je tuin in een, twee, drie... zomerklaar

Een, twee, drie... Da’s het minimum en vrij snel gedaan. Ze kun-

nen staan voor bemesten, onkruid wieden en snoeien. Dat zijn 

drie klussen die sneller klaar zijn naarmate je er vroeger aan 

begint. Echte tuinliefhebbers tellen nog door tot 10.

1 Bemest het gazon.  
Goed bemest gras staat dikker en geeft mos en onkruid veel 

minder kans. Goed bemest gras kleurt ook fris groen. Doen! 

Wie snel en onmiddellijk resultaat wil, kan eventueel eerst 

verluchten of verticuteren. 

2. Spoor onkruid op en verwijder het. 

Anders loop je het risico dat nieuwe plantjes geen kans 

krijgen. Tuiniers met een goede rug kunnen onkruid 

handmatig verwijderen, maar een ecologische verdelger is 

uiteraard ook een optie.

3. Snoei hagen en heesters. 
Verwijder dood hout. Een grondige snoeibeurt zorgt er voor 

dat je planten extra mooi staan tegen de zomer. Vormsnoei 

mag je voor hagen in juni doen en eventueel nog eens in 

september. Liever twee keer een beetje opruimen dan een 

keer een hele hoop.

4. Verwijder mos en groenaanslag.  
Gebruik schoonmaakazijn.  Hoe hardnekkiger het groen en 

mos, hoe minder water en meer azijn je moet gebruiken. 

Je kan schoonmaakazijn ook puur gebruiken. Het groen 

verdwijnt als sneeuw voor de zon en de schoonmaakazijn 

wordt afgebroken zonder schade voor de natuur.   

5. Neem de tuinmeubelen even onderhanden, 
zelfs als ze overdekt waren.  Maak je kunststof tuinmeubelen 

schoon met een warm sopje en houten tuinmeubels met 

lauwwarm water.   

6 Sproei slim. 

Sproei alleen als de grond écht droog is en zet de sproeier 

dan één keer per week een uur aan. Dan komt het water ook 

echt bij de wortels.

7 Check je materiaal. 
Het heeft weinig zin enkele uren vrij te houden voor het 

maaien als de maaier niet wil!

8. Bloemen, planten & kruiden. 
Fleur je tuin wat op en geniet van heerlijk verse kruiden. 

Gebruik hiervoor bloempotten, kruidenbakken,…

9 Denk ook aan de binnenplanten. 

Een regenachtige dag in juni is ideaal om ze even buiten te 

zetten. Het is dan niet te koud, de plant frist er lekker van op 

en het blad is na de bui helemaal stofvrij.

10. Geniet. 

Neem een lekker drankje, zet je in je tuin en geniet – werk 

klaar of niet. Deze tip zullen sommigen al op plaats 4 zetten 

en misschien al op plaats 1. Waarom ook niet.

Hou je auto uit je voortuin of zijtuin! Het gras 

gaat eraan kapot.

Snoei ook de bovenkant en achterkant van de 

haag! Zeker als er een servitudeweg achter 

loopt. Het is niet omdat jij de achterkant niet 

ziet, dat die ongesnoeid mag woekeren.

Partner komt inwonen: “Op 1 maand 
tijd alles geregeld”
Carlo Fabry in de Binnenveldstraat in Diepenbeek woont er 

sinds kort samen met zijn partner Patricia Machiels. “Ik woon 

al lang samen met mijn vader in een appartement met twee 

slaapkamers. Patricia en ik hebben op een bepaald moment 

besloten samen te gaan wonen. We zijn naar Hacosi gestapt 

en hebben een aanvraag ingediend. Ons dossier werd bekeken 

en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Een goede maand 

later al kregen we bericht van Hacosi en zijn we een bijvoegsel 

bij het huurcontract gaan tekenen. Omdat Patricia ook een 

inkomen heeft, is de huurprijs verhoogd,” aldus Carlo. “We zijn 

nu officieel samenwonend. Dat is allemaal heel vlot gegaan.”

 

Heb jij ook plannen om iemand te laten bijwonen? 

Dien dan altijd eerst een aanvraag in bij Hacosi!

 
 
 

Kleiner gaan wonen: “Ik ben super 
content”
Monique Nilis woonde met haar twee dochters in de Jan 

Stolmanstraat in Ter Hilst in een 3-slaapkamer woning en 

verhuist nu naar een kleinere woning in de Bonnefantenstraat. 

“Mijn oudste dochter woont en werkt ondertussen in 

Amsterdam. Toen ik op een keer thuis kwam van vakantie, 

voelde mijn huis in de Jan Stolmanstraat zo groot en leeg aan. 

En eigenlijk wilde ik dichter bij of in de stad wonen. Mijn jongste 

dochter is 19... Nu we in de stad wonen, naast het Begijnhof 

en Z33 zal ze nog wel een tijdje in ‘hotel mama’ blijven. Ik ben 

dus supertevreden. Hacosi is mij heel erg tegemoet gekomen: 

in oktober heb ik de aanvraag gedaan en in maart heb ik de 

kleinere woning toegewezen gekregen. Ik betaal nu wel iets 

meer, maar woon in een huisje met een koertje.”

 

Woon jij ook te groot of te klein en wil je graag meer 

aangepast wonen? Kom je dan inschrijven op de 

wachtlijst.
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Weet jij wat wij weten? Privacy onder het vergrootglas
Weet jij wat wij weten? Hacosi houdt veel gegevens over je bij, 

maar we zijn gehouden 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.   


