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CONTACTPUNTEN

Contactpunt Mechelen
Brusselsepoort 8 – 2800 Mechelen
02/701 71 70

AARZEL NIET OM ONS TE
CONTACTEREN
015/24 71 86
info@hkh.vlaanderen
www.huisvestingheistputte.be

mechelen@integratie-inburgering.be
Contactpunt Lier
Paradeplein 2 - 2500 Lier
02/701 71 70
lier@integratie-inburgering.be
Contactpunt Herentals
Nederrij 133B - 2200 Herentals
02/701 72 70
herentals@integratie-inburgering.be
Contactpunt Leuven
Kol. Begaultlaan 1c bus 21 - 3012 Leuven
02/701 77 00
Contactpunt Aarschot
Schoolstraat 1 - 3200 Aarschot
02/701 76 20

PLANTIJNLAAN 2, 2220 HEIST O/D BERG
TEL: 015/24.71.86

Openingsuren:
- maandag t.e.m. vrijdag: 9u00–12u00
- elke 2e dinsdag van de maand: 17u00–19u00
- elke 2e en 4e donderdag van de maand
zitdag bij OCMW Putte: na afspraak

WIJ WENSEN JE ALVAST
VEEL SUCCES!

TAALKENNISVEREISTE
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ALGEMEEN

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan
spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn
in het Nederlands.

Je
moet
minimaal
taalniveau A1 behalen
om een sociale woning te
huren.
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HOE CONTROLEREN WE DAT JE
NEDERLANDS SPREEKT?
We kijken in de Kruispuntbank Inburgering
of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
Is dit NIET het geval?

Dan kom je naar ons kantoor en doe je een
mondelinge taaltest.

HEB JE HET BASISNIVEAU NEDERLANDS
NIET NA 1 JAAR HUREN?
Dan kan de toezichthouder jou een

geldboete opleggen.
Je krijgt, als dat nodig is, ook een nieuwe
termijn waarbinnen je het basisniveau
Nederlands
moet
behalen.
De
toezichthouder volgt jouw dossier op. Dit is
geen reden om je huurovereenkomst te
stoppen.
Wanneer krijg je een vrijstelling?

Spreek je VOLDOENDE Nederlands?
WAT MOET JE DOEN?

Je bewijst dat:
✓ Je Nederlands spreekt
✓ of dat je de taal wilt leren
Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt
wonen en ouder is dan 18 jaar, spreekt
voldoende Nederlands.
SPREEK JE GEEN NEDERLANDS?

Na één jaar sociaal huren ben je
verplicht om basisniveau Nederlands
te spreken.

Dan voldoe je aan de voorwaarde
Nederlands. Je behaalde een basisniveau
A1 van het Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen.

Spreek je ONVOLDOENDE Nederlands?

Dan verwijzen we je door naar de
organisaties van integratie en inburgering.
Je kan de lijst terugvinden onder de rubriek
contactpunten of via hun website
http://integratie-inburgering.be.

✓ Je hebt een verklaring van
uitgeleerdheid
✓ Je hebt een medisch attest of
bewijs waarin staat dat je door een
ernstige ziekte, mentale of fysieke
handicap het basisniveau
Nederlands nooit kan halen.
Kan je uitstel krijgen?

✓ Je kon de opleiding Nederlands nog
niet starten of eindigen. Dit komt
door je beroep, medische of
persoonlijke redenen.
✓ Er was geen gepaste opleiding
tijdig beschikbaar.

