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Voorwoord

Is er veel gewijzigd in 2018?

De huurcontracten voor nieuwe huurders zijn tijdelijk geworden. Contracten zijn nu geldig 

voor een periode van negen jaar met mogelijke verlenging voor telkens drie jaar. 

2018 was een jaar waarin we belangrijke opties voor de toekomst namen. 

We legden de klemtoon op de verbreding van ons werkterrein. Zo profileert De Zonnige 

Woonst zich als een waardevolle partner in het project Wareslage in Waasmunster. Het doel is 

om betaalbare woningen te realiseren in overleg met de buurt en het gemeentebestuur.

Na de ervaring met het uitdenken van het Tasibelproject, willen we ook in Moerzeke de woon-

zorg verder ondersteunen naast de bestaande Trento-site.

Om het nijpende huisvestingsprobleem voor het omkaderend personeel op korte termijn op te 

lossen boden we het Kindertehuis Dageraad (Spoor 56 vzw) een huurwoning aan. We beklem-

toonden hiermee ons sociaal engagement. 

De Zonnige Woonst blijft verder inzetten op nieuwbouw en renovatie. 

Zo ervaarden de kandidaat-eigenaars de verkoop van de sociale woningen in de Broekstraat 

en de Museumstraat als zeer positief. Drie nieuwbouwprojecten werden volledig opgeleverd.

In verschillende woningen in diverse wijken werden isolatie, sanitair en verwarming funda-

menteel aangepakt. We gaven ook een opmerkelijke aanzet voor de renovatie van woningen 

in de Oostkouter-, Populieren- en Veldstraat in Hamme. 

Het initiatief om domiciliefraude aan te pakken werd positief onthaald door de huidige en 

toekomstige bewoners van huurwoningen. We legden met dit initiatief de nadruk op bewust-

making en het voorkomen van fraude. 

Ten slotte was 2018 ook een jaar van vieringen. De inhuldiging van het beeld van kunstenaar 

Luc De Man was een belangrijk orgelpunt.

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 brachten nieuwe bestuurders met zich 

mee. In 2019 verwelkomen we dan ook een aantal nieuwe gezichten in onze raad van bestuur.
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Een woord van dank is op zijn plaats voor het personeel en de directeur in het bijzonder voor 

hun nimmer aflatende inzet. Ik vond het dan ook fijn samen te besturen met het directie-

comité en de raad van bestuur.

Last but not least bedank ik al diegenen die de weg vooruit kiezen en De Zonnige Woonst 

een belangrijke rol in onze gemeenschap willen toemeten. Hierbij was de inzet van onze 

expertengroep bewonderenswaardig. De formule bedenken om van de Tasibelsite iets moois 

te maken slorpte veel energie op. Er werd op geen inspanning gekeken. We hebben steeds 

gewaakt over een transparante en tijdige communicatie van alle initiatieven.

2019 werd dan ook goed voorbereid.

Etienne De Prijcker

voorzitter
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2018 - visueel overzicht

616
kandidaat-huurders

op de wachtlijst

334€
gemiddelde 
huurprijs

1323
huurders

885
huizen
te huur

ERP 2020

81%
volledig OK

gemiddelde
EPC

301

Klantencontact

12
volkstuintjes485

appartementen
te huur

8
verkochte
sociale woningen

Hamme
Temse
Tielrode
Elversele
Waasmunster

€

TE 
KOOP

TE 
HUUR

€goed 
rapport

financieel gezond

50,5/60
figi

507
garages en
autostaanplaatsen

Projecten:
- gerealiseerd: 2.165.775,79€
- in realisatie: 9.077.207,13€
- in ontwerp: 18.621.023,86€

61.199 m2
projectgrond in reserve

5105
bezoekers website

- folders, brochures
- persoonlijk contact
- 90 jaar De Zonnige Woonst
- meting tevredenheid
- energiecampagne

2018 - Samen bouwen aan een goede thuis

90

3
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Doel van de vennootschap 

Op basis van de modelstatuten uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststel-

ling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale 

huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van 

de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen heeft De Zonnige Woonst, zoals 

beschreven in artikel 4 van haar statuten, als doel:

• de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor 

een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel 

met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie 

in de lokale woonstructuur; 

• bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen 

of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te 

slopen en te vervangen; 

• gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale 

huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en 

personen met een handicap; 

• de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en  

vervreemden en niet residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen 

onder de voorwaarden, vastgelegd in artikel 41, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en  

eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.
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Organisatie 

Bestuur

Raad van bestuur

De 15 bestuurdersmandaten zijn als volgt verdeeld (cfr. statutenwijziging van  

7 december 2015):

• 6,67% is voorbehouden aan de provincie Oost-Vlaanderen;

• 33,32% is voorbehouden aan de gemeente Hamme;

• 6,67% is voorbehouden aan de gemeente Temse;

• 6,67% is voorbehouden aan het OCMW van de gemeente Hamme;

• 46,67% is voorbehouden aan de andere inschrijvers.

Vertegenwoordigers openbare sector

Etienne De Prijcker, voorzitter gemeente Hamme

Filip Boelaert gemeente Hamme

Rudiger Vervaet gemeente Hamme

Jean-Pierre Van Der Vorst gemeente Hamme

Lara Buggenhout (tot 10 april 2018)* gemeente Hamme

Chris Vervaet gemeente Temse  

Kathleen De Bondt OCMW Hamme

Goedele De Cock provincie Oost-Vlaanderen

*Het College van Burgemeester en Schepenen van Hamme besliste in haar zitting van  

10 april 2018 om het vrijgekomen mandaat van Lara Buggenhout voorlopig niet in te vullen.
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Vertegenwoordigers andere inschrijvers

Gwennie Bogaert-De Clercq  vzw Vooruitzicht Liberale Werken 

 Hamme

Martina Heymans Socialistische Aktie Hamme 

Danny Poppe Beweging.net Hamme

Paul Verschelden, tweede ondervoorzitter (tot 27 december 2018)

 particulier

Hilde Cloostermans - Huwaert particulier

Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter particulier 

Marita De Medts particulier

Directeur

Guy Van Gucht

De raad van bestuur vergaderde in 2018 op: 

8 januari 5 februari 5 maart

9 april 14 mei 4 juni

2 juli 10 september 8 oktober

12 november 10 december

Directiecomité

Etienne De Prijcker voorzitter 

Koen Mettepenningen eerste ondervoorzitter

Paul Verschelden (tot 27 december 2018) tweede ondervoorzitter

Filip Boelaert directielid

Rudiger Vervaet directielid

Guy Van Gucht directeur

Het directiecomité vergaderde in 2018 op: 

4 januari 25 januari 1 maart

29 maart 3 mei 31 mei

30 augustus 27 september 8 november

29 november



7

Aandeelhouders

De vennoten met hun respectievelijke aandelen op 31 december 2018 zijn:

Naam aandeelhouder Nominale waarde 
kapitaal in euro

Aandelen Gestort in euro

Aandeelhouders openbare sector

Ministerie Vlaamse Gemeenschap 2.500,00 200 625,00

Provincie Oost-Vlaanderen 2.500,00 200 625,00

Gemeente Hamme 5.000,00 400 1.250,00

Gemeente Temse 2.500,00 200 625,00

OCMW Hamme 2.500,00 200 625,00

Aandeelhouders sociale organisaties

Beweging.net Hamme 2.500,00 200 625,00

vzw Socialistische Aktie Hamme 2.500,00 200 625,00

vzw Vooruitzicht Liberale Werken 
Hamme

2.500,00 200 625,00

Particuliere aandeelhouders

Bauwens Jurgen 250,00 20 62,50

Cloostermans-Huwaert Désiré 250,00 20 62,50

Colman Lucrèce 250,00 20 62,50

De Bondt Kathleen 250,00 20 62,50

De Clercq Koen 250,00 20 62,50

De Geyter Michel 250,00 20 62,50

De Grave Marcel 250,00 20 62,50

De Grave Paula 250,00 20 62,50

De Graef François 250,00 20 62,50

De Pillecyn Norbert 250,00 20 62,50

De Prijcker Etienne 250,00 20 62,50

Du Tré Michel 250,00 20 62,50

Huylebroeck Raoul 250,00 20 62,50

Laureys Jo 250,00 20 62,50

Mettepenningen Koen 250,00 20 62,50

Reuse André 250,00 20 62,50

Reyntjens Marie-Jeanne 250,00 20 62,50

Saerens Robert 250,00 20 62,50

Van de Casteele Paul 250,00 20 62,50

Van Den Broeck André 250,00 20 62,50
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Naam aandeelhouder Nominale waarde 
kapitaal in euro

Aandelen Gestort in euro

Van Haver Patrick 75,00 6 18,75

Van Lysebetten Marleen 250,00 20 62,50

Van Vossole Francine 250,00 20 62,50

Verbeke Sabine 250,00 20 62,50

Verschelden Paul 250,00 20 62,50

Vijt Herman 250,00 20 62,50

Totaal 28.825,00 2306 7.206,25

De nominale waarde van één aandeel bedraagt 12,50 euro. De openbare sector vertegenwoordigt 52% 

van de aandelen, de particulieren 48%.

De raad van bestuur droeg dhr. Etienne De Prijcker in haar zitting van 4 juni 2018 voor om in te  

schrijven op de twintig aandelen van wijlen dhr. Etienne Drieghe.
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Personeel

Algemene leiding

Guy Van Gucht directeur

Het beloningspakket omvat salarisschaal A 213 (38.030 euro - 54.780 euro) van de 

Vlaamse Overheid, een dienstwagen, maaltijdcheques en een groepsverzekering.

Administratief personeel

Sociale dienst

De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur, 4/5 

tewerkstelling tot 31 januari 2018), Lien Sap en Veerle Staelen (4/5 tewerkstelling). 

Hun takenpakket omvat o.a.:

• de verwerking van nieuwe inschrijvingen en de opvolging van het inschrijvings-

register;

• het begeleiden van huurders bij de keuze van een andere (eventueel aangepaste) 

huurwoning;

• de opstart van nieuwe verhuringen: aanbod en opmaak van de huurovereenkomst, 

betaling van de huurwaarborg;

• de verwerking van stopzettingen van huurovereenkomsten;

• de verwerking van wijzigingen in gezinssituaties of inkomsten van huurders;

• de (her)berekening van huurprijzen;
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• de opvolging van betalingen van de maandelijkse huur en de begeleiding bij  

huurachterstal (o.a. afbetalingsplannen, gerechtelijke dossiers…);

• de opvolging van huurwaarborgen;

• de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

• de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie.

Interne dienst

Nathalie De Bruyne (4,5/5 tewerkstelling vanaf 1 april 2018) en Katrijn Cools  

(4/5 tewerkstelling) vormen samen de interne dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor:

• de	boekhouding	en	de	financiële	planning;

• de berekening en de afrekening van de huurlasten;

• de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen;

• de communicatie;

• de verslaggeving van de bestuursorganen;

• de behandeling van klachten ten aanzien van de maatschappij;

• de uitwerking en opvolging van procedures en interne controle.

Technische dienst

Jonas Ingels, Evy Smet (4/5 tewerkstelling) en Erwin Van Puyenbroeck zijn de medewer-

kers van de technische dienst. Zij staan in voor:

• de opvolging van meldingen van problemen aan of in de huurwoningen;

• de opmaak van plaatsbeschrijvingen bij vertrekkende huurders;

• de begeleiding van nieuwe huurders bij de intrek in hun huurwoning;

• de planning en opvolging van de uitvoering van renovaties;

• de planning en opvolging van de uitvoering van nieuwbouwprojecten;

• de verwerking van inschrijvingen voor sociale koopwoningen en kavels;

• de verwerking van aanvragen van huurders om hun huurwoning te kopen;

• de opvolging van verzekeringsdossiers.
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Huisbewaarders

Maurits Verdonck is huisbewaarder van de residentie Rubso in de Veldstraat in Hamme. 

Etienne Colman voert deze functie uit voor de site Le Lis (Museumstraat, Burgemeester 

Louis Baertstraat, Baantje), de residentie Filip De Pillecyn op de hoek van de Peperstraat 

en Kleinhulst en residentie Dr. Hylebos in de Schoolstraat in Hamme. 

Paul De Pillecyn was huisbewaarder van de site Slangstraat-Posthoorn in Hamme tot en 

met 15 oktober 2018. Sinds 1 december 2018 neemt Jan Adriaenssens zijn takenpakket 

over.

Zij nemen als huisbewaarder de volgende taken op zich:

• toezicht houden op het onderhoud van de site en op het naleven van afspraken in 

functie van een aangename woonomgeving;

• het signaleren en opvolgen van technische defecten aan de gemeenschappelijke 

delen;

• het ontvangen en begeleiden van technici in de gebouwen bij herstellingen;

• het informeren van de (nieuwe) bewoners over onze werking en de buurt.
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Opleidingen

De personeelsleden van De Zonnige Woonst volgen regelmatig opleidingen. 

Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2018:

Opleiding Datum Duur (uren) Aantal personen

Sociale economie

Zorgvastgoed 24/10/2018 4 1

Management en interne organisatie

Workshop 1: bepalen missie, visie, waarden en 
strategie van De Zonnige Woonst

13/03/2018 4 1

Infosessie oproep Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO)

16/03/2018 8 2

Workshop 2: SWOT-analyse, waardepropositie 
naar al onze stakeholders

7/05/2018 3 2

Workshop 3: opstellen strategische doelen 
(korte en lange termijn), bepalen eigenaarschap, 
eerste aanzet geven tot actieplannen

24/05/2018 1 1

Workshop 4: opstellen conclusie, opmaken 
communicatieplan, opvolgen voortgang van de 
actieplannen, evaluatie van de workshops

7/06/2018 3 1

Werkgroep PC339 – VVH 21/09/2018 8 1

Vaktechnische opleidingen

Algemene Verordering Gegevensbescherming - 
VMSW

15/01/2018 4 2

Infosessie Constructieve Benadering Over-
heidsopdrachten (CBO) 11 – VMSW 

23/01/2018 2 2

Technisch Forum Oost-Vlaanderen 25/01/2018 4 1

Woonforum – VMSW 23/03/2018 7,5 8

Vlaamse Wooncode - minimale woning-
kwaliteitseisen

26 en 
29/03/2018

15 1

Taalkennis - wijziging KSH – VMSW 15/03/2018 4 2

RSZ-verplichtingen binnen sociale woningbouw 
– theorie – RSZ 

3/05/2018 3 1

E-tendering overheidsopdrachten 4/06/2018 3,5 2

Presentatie AVG voor medewerkers – VMSW 11/06/2018 2 3

Studiedag woninghuur 22/06/2018 7 3

Infosessie nieuw sloopbeheer en update grond-
bank

25/06/2018 2,5 1

Workshop tool woningkenmerken – VMSW 18/09/2018 3 2

Workshop gedragsverandering en voorberei-
ding infobrochure

1/10/2018 7 8

RSZ-verplichtingen binnen sociale woningbouw 
- praktijkgericht – Bouwunie

16/10/2018 3,5 1



13

Opleiding Datum Duur (uren) Aantal personen

Training klantgericht verkopen 22/10/2018 7,5 8

Studiedag uitvoering overheidsopdrachten 24/10/2018 7 2

Eigendommen – VMSW  5/11/2018 7,5 2

Perscommunicatie en storytelling – VMSW  22/11/2018 7,5 1

Inspiratiedag sociale diensten 27/11/2018 7,5 2

Circulair real estate 28/11/2018 4 2

The energiesprong model and the long-term 
renovation strategies in the EU – VVH 

29/11/2018 4 1

Reconciliatie van bezoldigingen boekhouding- 
SD Worx 

3/12/2018 7 2

Fix	the	mix	-	veilig	fietsen	in	gezonde	buurten–	
VVSG 

4/12/2018 6 1

Bijscholing EHBO 6/12/2018 4 1

Dag van de overheidsopdrachten 7/12/2018 7,5 3

Framing onbewust beïnvloeden met taal en 
beeld

11/12/2018 7 1

Workshop “Nudging”
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Missie en visie

De raad van bestuur besliste in haar zitting van 5 februari 2018 om de missie, visie en 

strategie te actualiseren. Aan de hand van workshops met medewerkers en raadsleden 

en ook via de input van onze grootste stakeholders (gemeenten uit ons werkgebied, 

huurders) werden de volgende teksten opgesteld:

Missie

De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan in een  

aangename buurt voor mensen met woonnood.

Visie

Samen bouwen aan een goede thuis.

De Zonnige Woonst wil een goede huisbaas zijn en streeft naar een continue tevreden-

heid van haar bewoners. Zij is een betrouwbare partner die klantgericht te werk gaat.  

De (kandidaat-) huurders/kopers staan centraal en kunnen rekenen op een correcte 

dienstverlening. Een gedreven team van enthousiaste medewerkers staat paraat om 

eenieders vragen te beantwoorden. 

De	Zonnige	Woonst	wil	een	dynamische	en	financieel	gezonde	huisvestings- 

maatschappij zijn die actief op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten om haar patrimo-

nium uit te breiden en om toekomstige uitdagingen succesvol aan te gaan.
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Waarden

Gedreven

• we	trachten	zaken	zo	efficiënt	mogelijk	aan	te	

pakken en uit te voeren

• we komen elke dag met enthousiasme werken

• we blijven zoeken naar de beste oplossing

• we trachten resultaat te halen

• we zien elke taak als een uitdaging

• we gaan geen enkele uitdaging uit de weg

• om onze doelen als team te bereiken, springen 

we bij, indien nodig

• we zijn gemotiveerd en gaan ervoor

• we doen ons uiterste best om deadlines te halen

Betrouwbaar

• we maken geen beloftes die we niet kunnen 

nakomen

• we komen afspraken na en doen wat we zeggen

• we kunnen op elkaar rekenen

• we zijn discreet en integer

• we behandelen dossiers in eer en geweten / in 

vertrouwen

• we doen onze job goed

Werkplezier

• door de aangename werksfeer stralen we  

positivisme uit naar derden

• we proberen elkaar te helpen

• we zoeken samen naar oplossingen

• we komen elke dag met de glimlach werken

• we lachen veel

• we halen voldoening en energie uit onze job, 

we doen ons werk graag

• we hebben aandacht voor elkaar als persoon

• we lunchen buiten als de zon schijnt

• we tonen waardering als een collega een doel 

bereikt

• we hebben plezier in de omgang met mensen

Klantgericht

• we zijn toegankelijk en bereikbaar

• we communiceren in een duidelijke, positieve, 

wervende en klare taal

• we zijn open op zaterdag

• we helpen de kandidaten met hun inschrijving

• we zoeken samen mee naar oplossingen

• we luisteren

• we helpen iedereen graag verder

• we blijven zoeken naar verbeterpunten i.f.v. een 

goede dienstverlening

Uit een trend- en SWOT-analyse kwamen verschillende werkpunten naar voren die we nu 

verder onderzoeken en uitwerken. Het gaat onder andere over de mogelijkheden rond 

digitaler werken, het (nog meer) inzetten op duurzame en hernieuwbare energie, het 

begeleiden van huurders in het duurzamer en energiezuiniger leven, schaalvergroting, 

faciliteren van zorg, strategische communicatie, blijvende aandacht voor een sociale mix…
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Grond- en pandenbeleid 

Verwerving

Onze maatschappij houdt permanent het aanbod van onroerende goederen binnen de 

regio in de gaten. De directieraad evalueert alle aangeboden voorkoop- en wederinkoop-

rechten. In 2018 beoordeelden we zeventien voorkoop- en wederinkooprechten. 

We kochten de sociale huurwoning Populierenstraat 29 in Hamme terug in functie van 

het project ‘Veld-Populierenstraat en Prieel’. Hiervoor bestond reeds in 2015 een ver-

koopbelofte. De woning werd ondertussen gesloopt.

In april 2018 kochten we in het centrum van Waasmunster de woning in Vierschaar 

19-21 met het oog op de ontwikkeling van een meergezinswoning. De gelijkvloerse 

verdieping van Vierschaar 21 was op het moment van aankoop commercieel verhuurd. 

We zetten deze verhuring voorlopig verder. Zo genereren we nog extra inkomsten en 

vermijden we leegstand.

Daarnaast gingen we in op een aanbod tot aankoop van een woning met vier slaap-

kamers in de Gasmeterstraat 44 in Hamme. Het perceel sluit aan bij onze eigendom op 

de hoek van de Gasmeterstraat en het Posthoornplein en helpt ons om qua invulling 

tegemoet te komen aan de eisen van het agentschap Onroerend Erfgoed in het Bijzonder 

Plan van Aanleg (BPA) voor de site van De Grote Napoleon. In afwachting van de verdere 

ontwikkeling van dit project, verhuren we dit pand aan Spoor 56 vzw. Deze organisatie 

is een voorziening Bijzondere Jeugdbijstand waar kinderen met een verontrustende op-

voedingssituatie samen met hun gezin ondersteund en begeleid worden. De vzw voorziet 

residentiële	plaatsen	voor	kinderen	en	jongeren	die	tijdelijk	niet	meer	thuis	kunnen	ver-

blijven en was op zoek naar een tijdelijke uitbreiding voor hun (administratief) personeel. 
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Onze maatschappij is sinds 2017 in gesprek met Bosko en Interwaas in functie van de 

verdere ontwikkeling van het project Wareslage in Waasmunster. De raad van bestuur 

besliste reeds in 2017 om akkoord te gaan met de aankoop van de grondaandelen na 

het verkrijgen van een niet-betwistbare verkavelingsvergunning. Er werd ook beslist om 

akkoord te gaan met ongeveer alle voorgestelde principes tot samenwerking. 

Op 20 februari 2018 ondertekenden alle partijen een engagementsverklaring. 

De raad van bestuur besliste op 8 oktober 2018 om een intentieverklaring m.b.t. de reali-

satie van een woonzorgproject in de Molenstraat in Moerzeke met Trento vzw te onder-

tekenen. Het is de intentie van zowel De Zonnige Woonst als Trento vzw om een eerder 

complementair aanbod op deze site te realiseren, rekening houdend met het bestaande 

aanbod. Het is onze inschatting (cfr. ook de studie in het kader van de Tasibelsite) dat de 

vraag naar woningen voor een zorgbehoevende doelgroep de komende jaren zal toene-

men. Met dit project willen we hierop, samen met de bestaande aanpak, een antwoord 

bieden. We willen op de site die grenst aan het woonzorgcentrum, een optimaal aantal 

aangepaste sociale wooneenheden (geraamd op 15 à 20) bouwen voor sociale huurders 

met	een	specifieke	(lichte)	zorg-	of	ondersteuningsvraag,	waarbij	we	met	voorrang	den-

ken aan senioren. Uitgangspunt zijn bewoners die in goed nabuurschap nog zelfstandig 

willen wonen.
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Grondreserve

Inventaris onbebouwde gronden Oppervlakte (in m2) Waarde (in euro)
Hamme

Oostkouterwijk 466 5.277,06

Marktplein 46 / Peperstraat* 354 631.000,00

Posthoorn - Gasmeterstraat 2230 6.374,27

Gasmeterstraat 44 501 255.000,00

Tasibel* 47.876 3.525.000,00

Kruisbeeldstraat 2.520 126.000,00

Neerlandt 5.408 270.000,00

Hoogstraat* 590 352.000,00

Waasmunster
Kerkstraat 65* 110 70.000,00

Vierschaar* 1.144 390.000,00

Totaal 61.199 5.630.651,33

*Waarde inclusief gebouwen

Voor de gronden op de locaties Marktplein/Peperstraat, Posthoorn-Gasmeterstraat, 

Hoogstraat, Kerkstraat en Vierschaar zijn er al concrete bouwplannen. 

De Zonnige Woonst verkocht een ongebruikt stuk grond (595,38m²) in de Kaaldries in 

Hamme via een verkoop uit de hand. We hadden jaarlijks terugkerende kosten voor het 

onderhoud ervan en het perceel ligt grotendeels in agrarisch gebied en slechts minimaal 

in woonzone. De vraagprijs werd door de raad van bestuur vastgelegd op 9.965 euro. We 

ontvingen een bod ter waarde van deze vraagprijs. Dit bod werd aanvaard. 

Samenvatting patrimonium

Tot en met 31 december 2018 werden in totaal 2080 woningen gerealiseerd of aan-

gekocht, waarvan:

• 1610 huurwoningen, waarvan

 › 1320 huurwoningen

 › 55 gesloopte wooneenheden

 › 235 verkochte woningen;

• 470 koopwoningen, waarvan 50 teruggekocht.
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Perceel met gunstig bij-effect

Onze maatschappij plaatste in 2018 drie bijenhotels: eentje aan onze moestuintjes in de 

Oostkouterstraat (zie foto), één vlakbij de Strijderslaan en één in de gemeenschappelijke 

binnentuin van de Slangstraat. Ze werden gemaakt door één van onze huisbewaarders, 

Jan Adriaenssens. 

Veel (voedsel)gewassen rekenen op bijen om zich via bestuiving voort te planten. Zowel 

honingbijen als wilde bijen komen de laatste jaren steeds minder voor. Door het plaat-

sen van bijenhotels in de buurt van groen en bloemen, kunnen we hen een duwtje in de 

rug geven. 

De solitaire insecten die zich in zo’n bijenhotel komen nestelen zijn geen agressieve 

dieren. Ze hebben geen kolonie of honingvoorraad te verdedigen. De meeste dieren heb-

ben zelfs geen functionele angel. De aanwezigheid van een bijenhotel is dus zeker niet 

gevaarlijk.

Een deel van onze gemeenschappelijke grasvelden tussen de woningen en ook project-

gronden zaaien we (tijdelijk) in als bloemenweide. Dit is niet alleen mooi om zien, het is 

ook een ideale voedingsbron voor bijen en vraagt bovendien minder onderhoud dan een 

gemaaid grasveld. Een gunstig bijeffect!

Na de sloop van het appartementsgebouw in de Dennenstraat werd het perceel in afwachting 

van de bouwwerken aangelegd en ingezaaid als speelweide met enkele bloemenzones.
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Verhuur

In dit hoofdstuk staat de verhuring van 2018 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven 

steeds de situatie weer op 31 december 2018.

Huurwoningen

In 2018 realiseerden we drie appartementen in de Weststraat in Hamme. We braken 33 

wooneenheden af in functie van vervangingsbouw (Lindestraat en site hoek Veld- en 

Populierenstraat en Prieel). Hierdoor daalde het aantal huurwoningen voor het eerst.

Aantal huurwoningen per 31/12/2018 1370 

 885 huizen

 485 appartementen

Aantal autobergplaatsen (garages, carports, ondergrondse autostaanplaatsen)
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Evolutie van het aantal huurwoningen

Aantal woningen in huur per regio
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Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers 

Ons patrimonium bestaat voor 44% uit 3-slaapkamerwoningen. Bij nieuwbouwprojecten 

die momenteel in uitvoering of ontwerp zijn, legden we sterk de klemtoon op 2-slaap-

kamerwoningen, omwille van de grote vraag en het eerder beperkte aanbod. Bij nieuwe 

projecten kijken we eveneens naar uitbreidingsmogelijkheden voor huisvesting van 

grote (vaak nieuw samengestelde) gezinnen.

aantal slaapkamers 1 2 3 4

eengezinswoningen 109 141 524 111

appartementen 233 173 79 0

totaal 342 314 603 111

Ouderdom van de woningen
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Bovenstaande verdeling werd opgemaakt volgens datum van bouwjaar of van eerste 

bewoning na totaalrenovatie. 

De huurwoningen die sinds 2000 tot nu in gebruik werden genomen, maken 22% uit 

van het volledige aanbod. Doordat we de komende jaren de oudste woningen (9% van 

het volledige aanbod) volledig gaan renoveren of vervangen, zal het percentage van de 

huurwoningen die sinds 2000 tot nu in gebruik werden genomen, stelselmatig stijgen.

Verhuringen

(Versnelde) toewijzingen

We wezen in 2018 170 keer een huurwoning toe aan een kandidaat-huurder: 77 keer 

werd het aanbod aanvaard en in 93 gevallen weigerde de kandidaat-huurder de aan-

geboden woning. Na twee weigeringen heeft dit een schrapping van de inschrijving tot 

gevolg.

Het aantal weigeringen ten opzichte van het aantal aanvaardingen is, ondanks onze 

inspanningen, opnieuw gestegen. De voorbije jaren konden we omwille van de herhuis-

vestingsbeweging sterk op maat werken, waarbij een aanbod quasi altijd resulteerde in 

een aanvaarding. 
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Een aantal oudere woningen uit ons patrimonium zorgde voor meerdere weigeringen, 

omdat ze niet langer aansluiten bij de verwachtingen van (een deel van) onze kandidaat-

huurders. Over het algemeen stellen we ook (soms te?) hoge comforteisen vast bij de 

kandidaten. 

Artikel 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt de reglementering en de voorwaar-

den voor versnelde toewijzingen. In 2014 nam de gemeente Hamme het initiatief om 

hierrond afspraken te maken met het Lokaal Woonoverleg. Onze maatschappij keurde 

een samenwerkingsprotocol goed met het OCMW Hamme en het Kindertehuis Dageraad. 

In 2018 keurde de directieraad twee versnelde toewijzingen goed.

Nieuwe huurovereenkomsten

In 2018 werden 96 nieuwe verhuringen geregistreerd: 

• 56 effectief nieuwe verhuringen;

• 29 huurders die verhuisden binnen ons patrimonium, waarvan 15 huurders die 

verhuisden naar een andere woning, omwille van renovatiewerken/vervangings-

bouw (herhuisvesting) en 14 huurders die verhuisden naar een aangepaste woning 

(mutatie);

• 11 zittende huurders tekenden in 2018 een nieuwe sociale huurovereenkomst met 

onze maatschappij na aankoop van de woningen in de Maria Stoop-Moensstraat in 

Waasmunster.
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7% van de verhuurbare woningen in Hamme kreeg het voorbije jaar een nieuwe huurder 

(idem als vorig jaar). In de deelgemeenten kwamen telkens maar één of twee woningen 

vrij voor een nieuwe huurder. In Waasmunster is het hoge percentage in hoofdzaak te 

wijten aan de omschakeling van elf zittende huurders bij aankoop van private naar  

sociale huur.

Nieuwe huurovereenkomsten per type

A = appartement

H = huis, eengezinswoning

1 – 4 = aantal slaapkamers
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Nieuwe huurovereenkomsten per type versus huurpatrimonium

In vergelijking met 2017 stijgt het percentage nieuwe huurovereenkomsten met 2-slaap-

kamerwoningen (7% in 2017) en daalt het aantal overeenkomsten met 1-slaapkamerwo-

ningen (10% in 2017). Het beperkt aantal nieuwe huurovereenkomsten in een 4-slaapka-

merwoning blijft hetzelfde. 

Einde huur

Er	werden	107	sociale	huurovereenkomsten	beëindigd,	omwille	van	de	volgende	rede-

nen: 

• verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: 26

 › 12 herhuisvesting

 › 14 mutaties

• einde van de huurovereenkomst van rechtswege: 30

 › verhuis naar een woonzorgcentrum/rustoord: 13

 › overlijden: 17

• opzeg door De Zonnige Woonst op basis van art. 33 van het Kaderbesluit Sociale 

Huur: 8

 › 7 omwille van domiciliefraude

 › 1 omwille van het niet onderhouden van de woning
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• uithuiszetting na vonnis vrederechter: 6

 › 3 omwille van het niet betalen van de huur

 › 3 omwille van andere redenen (niet-bewoning, eigendomsbezit)

• opzeg door huurder: 37

Beëindigde huurovereenkomsten

Deze cijfers liggen iets lager dan in 2017. De stijging ten opzichte van 2016 blijft wel be-

houden. Dit komt enerzijds door de herhuisvestingsbewegingen in het kader van geplan-

de totaalrenovatie of vervangingsbouw en anderzijds door een groter aantal huurders 

dat	zelf	de	huur	beëindigde,	al	dan	niet	omwille	van	een	verhuis	naar	een	woonzorgcen-

trum of rustoord: 50 in 2018 en 54 in 2017 t.o.v. 33 in 2016.

Daarnaast liepen ook vier verhuurovereenkomsten buiten het Kaderbesluit Sociale Huur 

af: drie privé-verhuringen van aangekochte woningen en één verhuring aan het OCMW 

van Hamme. Elf private huurders in de Maria Stoop-Moensstraat in Waasmunster teken-

den	een	sociale	huurovereenkomst.	Die	beëindiging	vond	dus	enkel	op	papier	plaats.
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Afrekening huurwaarborgen

De directieraad bespreekt maandelijks de afrekening van de huurwaarborg van vertrok-

ken huurders. Net zoals voorgaande jaren stellen we vast dat in het merendeel van de 

dossiers de huurwaarborg ruim voldoende is om de kosten (herstellingskosten ten laste 

van de huurder, huurachterstal, achterstallige betalingen van herstellingen ten laste van 

de huurder die in het verleden werden betaald door de maatschappij…) te dekken. De 

ex-huurder krijgt bijna altijd een bedrag terug. Het aantal huurders dat al erg lang bij 

ons huurt en daarom slechts over een waarborg van ca. 50 euro beschikt, is ondertussen 

ook al sterk gedaald. 

In 2018 bedroeg de gemiddelde waarborg bij vertrek 679 euro. De gemiddelde waarborg 

van de zittende huurders op 31 december 2018 bedraagt 700,54 euro. De waarborgen 

staan op een rekening bij de VMSW en genereren intresten ten voordele van onze huur-

ders.

Bovenstaande	grafiek	toont	enkele	uitschieters.	Deze	hebben	hoofdzakelijk	te	maken	

met de afrekening van enkele huurwaarborgen die deel uitmaakten van een gerechtelijk 

dossier (schade, terugvordering van onterecht genoten sociale korting bij fraude…). 
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Huurders

Algemeen profiel van onze huurders

De helft van onze huurders:

• bestaat uit alleenstaanden (al dan niet met kinderen)

• is 60 jaar of ouder

• heeft een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen tussen de 10.001 en 20.000 euro

Huurders blijven lang bij ons wonen: 46% woont al langer dan negen jaar bij De Zonnige 

Woonst. 

Overzicht aantal huurders volgens gezinstype

De trends in de verdeling van het aantal huurders volgens gezinstype blijven zich verder 

bestendigen. Alleenstaanden zijn het sterkst vertegenwoordigd. Eenoudergezinnen heb-

ben het niet gemakkelijk op de private huurmarkt. 
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd

De verdeling op vlak van leeftijd van onze huurders blijft stabiel. Bijna de helft van onze 

huurders is ouder dan 60 jaar.
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Inkomen huurders

Ruim de helft van de huurders heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen (na aftrek RSZ 

en vóór aftrek belastingen) tussen 10.001 en 20.000 euro. Deze groep groeide in 2018 

nog verder aan. De laagste categorie daalde.
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Overzicht huurders volgens huurperiode

Sinds 1 maart 2017 hebben de nieuwe huurovereenkomsten een bepaalde duur van 

negen jaar. Na de eerste negen jaar (dus ten vroegste in 2026) wordt de overeenkomst 

telkens automatisch voor drie jaar verlengd, tenzij er een opzeggingsgrond is op basis 

van een te hoog inkomen of omwille van onderbezetting. Voor huurovereenkomsten die 

vóór 1 maart 2017 werden ondertekend, verandert er niets. 
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Huurgelden

Reëel betaalde huurprijzen

Ruim 70% van onze huurders betaalt een maandelijkse huurprijs onder de 400 euro. Het 

aantal huurders met een huurprijs onder de 200 euro blijft verder dalen. Dit is te ver-

klaren door de afname van het aantal woningen met een huurprijs onder de 200 euro 

(enkele gerenoveerde woningen werden herschat of verdwenen uit ons patrimonium). 

Daarnaast spelen ook de jaarlijkse indexatie van de marktwaarden volgens het Kaderbe-

sluit Sociale Huur en de stijging van de inkomens van de huurders een beperkte rol. 

11,5 % van onze huurders betaalt de maximale huur en geniet dus geen sociale korting.
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Gemiddelde huurpijs per woningtype

De	gemiddelde	reële	huurprijzen	per	woningtype	blijven	licht	stijgen,	met	uitzondering	

van de gemiddelde huurprijs van een woning met drie slaapkamers die quasi stabiel 

blijft. Huizen met één en vier slaapkamers stegen net als de vorige jaren het sterkst. 

Het aantal huizen met één slaapkamer daalt (de woningen in de Lindestraat en enkele 

woningen in Prieel werden gesloopt). Van enkele resterende huizen met één slaapkamer 

steeg de marktwaarde na een totaalrenovatie (’t Spinnewiel).

Huurders van woningen met drie en vier slaapkamers betalen de hoogste maandelijkse 

huurprijs. Huurders van appartementen met drie of drie slaapkamers betalen minder dan 

huurders van huizen met evenveel slaapkamers. Bij appartementen en huizen met één 

slaapkamer is het net andersom: de gemiddelde huurprijs van een appartement met één 

slaapkamer ligt hoger dan de huurprijs van een huis met één slaapkamer. Dit laatste 

valt voornamelijk te verklaren doordat huizen met één slaapkamer ouder zijn dan de 

nieuwe(re) appartementen met één slaapkamer.

H huis   A appartement  1-4 aantal slaapkamers
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1/1/2014 203,29 213,10 296,67 249,54 414,04 303,41 383,62
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1/1/2016 200,01 224,31 336,50 279,91 419,91 325,34 374,26
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1/1/2018 222,51 228,62 321,02 288,87 416,99 346,64 411,20



35

Jaarlijks ontvangen huur

In 2018 bedroegen de huuropbrengsten 5.737.745,48 euro. Deze bevatten zowel de 

sociale als de niet-sociale huur (Tasibel, garages, verhuringen buiten sociaal stelsel). De 

huuropbrengsten zijn met 4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is voor-

namelijk te wijten aan de indexatie van de huurprijzen en de stijging van de minimum 

huurprijzen door het systematisch vervangen van de oudste woningen uit ons patrimo-

nium.

De	reële	huurprijs	hangt	af	van	het	inkomen,	de	gezinssamenstelling	van	de	huurder,	de	

basishuur en de ouderdom van de gehuurde woning. De basishuur komt overeen met de 

markthuurwaarde van de woning (dat is de huurprijs die een woning van hetzelfde type, 

ouderdom en onderhoud op de private markt zou kosten). Deze werd bepaald volgens 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. Het Kaderbesluit Sociale Huur 

voorziet een sociale korting: de huurder betaalt maximaal 1/55 van zijn belastbaar jaar-

inkomen. Daarbovenop wordt een korting gegeven per persoon ten laste. Voor de woning 

wordt een patrimoniumkorting toegekend, afhankelijk van de ouderdom en de kwaliteit 

van de woning. In de loop van het jaar is er een herziening mogelijk.

In 2018 werd er ca. 39% sociale korting toegekend. Deze verhouding blijft reeds enkele 

jaren stabiel. De gemiddelde reële sociale huurprijs van de maand januari 2018 bedroeg 

334,74 euro. In de loop van het jaar nam deze gemiddelde huurprijs traditiegetrouw 

nog licht af, dit mede als gevolg van huurprijsherzieningen op basis van een verminderd 

inkomen. In 2018 ging dit om 44 dossiers die een herziening kregen toegekend.
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Maandelijks betalen de huurders ook huurlasten. Dit zijn bijdragen die ze betalen voor 

taken die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren. Dit 

bedrag wordt bij de maandelijkse huurprijs geteld. Enkele voorbeelden van deze taken of 

kosten zijn de premie afstand van verhaal in de brandpolis, het tweejaarlijks onderhoud 

van de centrale verwarming, het gemeenschappelijk groenonderhoud, het onderhoud 

van brandblussers en liften en de elektriciteit in de gemeenschappelijke delen. In 2018 

bedroeg de gemiddelde maandelijkse huurlast 8,94 euro. Huurders betalen enkel voor 

de huurlasten die van toepassing zijn voor hun woning. De maandelijkse bijdrage is een 

raming op basis van het voorbije jaar. De individuele afrekening gebeurt in 2019 op 

basis van de effectief ontvangen facturen. 
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Sociaal beleid

Betalingsachterstand

Bij de afsluiting van het boekjaar 2018 werd 6.302,94 euro afgeboekt wegens niet 

invorderbaar. Op 31 december 2018 werd een waardevermindering van 46.774,29 euro 

geboekt voor de lopende dossiers van huurachterstal waarin de betaling niet (volledig) 

gegarandeerd is. 

Op 31 december 2018 bedroeg de openstaande huurachterstal 53.995,83 euro. Van dit 

bedrag is 27.897,01 euro toe te schrijven aan drie fraudedossiers, waarbij de onterecht 

genoten sociale korting werd teruggevorderd. Hiervoor werden afbetalingsplannen 

goedgekeurd.

Op 31 december 2018 hebben 28 huurders een afbetalingsplan lopen voor hun beta-

lingsachterstand over een maximale periode van zes maanden bij onze maatschappij. 

Dit is een verdubbeling ten opzichte van 31 december 2017. Het grootste deel van deze 

afbetalingsplannen wordt zoals afgesproken uitgevoerd. Een enkel dossier komt opnieuw 

in de rappelprocedure. Het gaat meestal om een huurachterstal van een maand huur, 

uitzonderlijk twee maanden. 

24 dossiers van huurachterstal of huurschade zijn opgenomen in een collectieve schul-

denregeling. Deze aantallen liggen in lijn met de cijfers van de voorbije jaren. 
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Problematische verhuringen

Voor 43 dossiers werd een beroep gedaan op advies of bemiddeling van een raadsman. 

De aanleiding hiervan ligt in hoofdzaak bij de rappelprocedure. Hierbij een overzicht:

• een afbetalingsplan van meer dan zes maanden;

• geen reactie op de rappelprocedure huurachterstal;

• betwisting van afhandeling van de huurwaarborg;

• het niet-onderhouden van de woning;

• domiciliefraude, niet-bewoning of eigendomsbezit (zie verder).

Samenwerkingsprotocol domiciliefraude

Domiciliefraude is een fenomeen waar diverse diensten frequent mee geconfronteerd 

worden en waar iedereen bijzondere aandacht aan besteedt. De Zonnige Woonst werkte 

hiervoor steeds goed samen met de politiezone Hamme-Waasmunster. De politiezone 

Hamme-Waasmunster betreurde het dat de recente, strengere regelgeving m.b.t. het uit-

wisselen van gegevens niet tot een betere werking leidde. Het nationaal veiligheidsplan, 

de leidraad van de politiewerking, beklemtoont nochtans de integratie en de geïnte-

greerde samenwerking tussen de politie en haar partners.

Vanuit die optiek stelde de politiezone Hamme-Waasmunster voor om een protocol af te 

sluiten, zodat de samenwerking en vooral het uitwisselen van gegevens opnieuw vlotter 

kan verlopen. Het protocol werd na de zitting van de raad van bestuur op 2 juli 2018 

ondertekend door de Procureur des Konings, de Arbeidsauditeur, de Korpschef van de 

lokale politie en De Zonnige Woonst en is van toepassing op de preventie en aanpak van 

domiciliefraude bij de huurders van een sociale woning.

Qua preventie ligt de nadruk op sensibilisering. Onze toekomstige huurders moeten 

voldoende geïnformeerd worden over de meldingsplicht en de consequenties indien ze 

deze verplichting niet nakomen. In onze jaarlijkse infobrochure komt dit thema steeds 

aan bod. Ook mondeling spreken onze medewerkers de huurders hierover regelmatig aan.

In de aanpak van domiciliefraude ligt de klemtoon op het uitwisselen van informatie 

waarbij het resultaat van de administratieve procedure domiciliefraude rechtstreeks aan 

De Zonnige Woonst kan gecommuniceerd worden.

Op die manier hopen we de strijd tegen domiciliefraude op actieve en doorgedreven 

wijze verder te kunnen zetten. 
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In 2018 onderzocht onze sociale dienst twintig dossiers in het kader van domiciliefraude. 

Het grootste deel van deze dossiers werd samen met de huurder opgelost: ofwel was de 

huurder	in	overtreding	en	ging	hij	of	zij	akkoord	om	de	huur	te	beëindigen,	ofwel	was	de	

huurder in overtreding en stelde hij zich opnieuw in regel, mits terugbetaling van de on-

terecht genoten sociale korting. Deze laatste huurders blijven huurder. Slechts in enkele 

dossiers ging de betrokken huurder niet akkoord met de ingebrekestelling en werd de 

kwestie voorgelegd aan de vrederechter.

Eigendomsvoorwaarde

Huurders en/of partners mogen sinds 1 maart 2017 geen woning of bouwgrond in volle 

of gedeeltelijke eigendom bezitten of in volledig vruchtgebruik hebben. Er was een 

overgangsregeling van toepassing voor wie zich in deze situatie bevond op het moment 

van deze wijziging. 

Uit nazicht bleek dat uiteindelijk 29 van onze huurders een dergelijke (meestal beperkte) 

eigendom bezaten. Zij ontvingen een brief met vraag tot verdere toelichting en hun 

persoonlijke intenties.

• Het merendeel had het goed kosteloos verkregen (erfenis, al dan niet in onverdeeld-

heid) en enkelen deelden nog een woning door een echtscheidingsprocedure. Bijna 

alle huurders deden afstand door schenking, verkoop of wijziging van het recht. Het 

dossier van vijf huurders is nog in behandeling bij een notaris voor verdere afhande-

ling. Na hun verzoek en het aantonen van een bewijs hiervan, kregen zij een beperk-

te verlenging van de termijn. 

• Enkele huurders vroegen een rechtzetting aan bij het kadaster (foutieve registratie);

• Eén huurder kreeg de huuropzeg met een opzegtermijn van zes maanden, omwille 

van een 1/1 volle eigendom, één andere huurder gaf om dezelfde reden zelf de 

huuropzeg.

Wij kunnen concluderen dat uiteindelijk slechts één huurder effectief fraude pleegde 

wegens het bezitten van een onroerend goed tijdens zijn huurperiode. Eerder werden 

wij geconfronteerd met slechts beperkte eigendomsrechten van de overige huurders en 

de dikwijls complexe en problematische kwesties, wat de afhandeling bemoeilijkt. We 

vragen nu systematisch de kadastrale rechten van onze huurders op. Immers, bij het ver-

werven van een eigendom zal de huurovereenkomst opgezegd worden met een opzeg-

gingstermijn van zes maanden. Tenzij de verwerving kosteloos gebeurt, zal de huurder 

één jaar de tijd hebben om zich te conformeren. In 2018 resulteerde deze controle in vier 

dossiers, waarvan reeds één werd geregulariseerd en drie nog in behandeling zijn.
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Lokaal woonbeleid

Lokaal woonoverleg

In 2018 namen we op de volgende momenten deel aan het lokaal woonoverleg (LWO):

• 16 januari: Waasmunster

• 27 maart: Waasmunster

• 18 april: Hamme

• 19 juni: Waasmunster

• 20 juni: Hamme

• 26 juni: Temse

• 2 oktober: Waasmunster

• 24 oktober: Hamme

Tijdens een woonoverleg bespreken we de stand van zaken van sociale woonprojecten 

en nieuwe initatieven van de Vlaamse Overheid, analyseren we wachtlijsten, zoeken we 

naar nieuwe projectmogelijkheden, brengen we lokale behoeften in kaart, maken we 

afspraken over de aanpak van verouderde woningen en ontwikkelen we een lokale visie. 

Overlegorganen en lokale samenwerking

Onze diensten werken frequent samen met verschillende lokale organisaties: Kinderte-

huis Dageraad, OCMW Hamme, OCMW Temse, Sociaal Huis Waasmunster, Habitar, dienst 

huisvesting en dienst welzijn van de gemeente Hamme, CAW/PWB, gevangeniswezen, 

psychiatrie, sociale dienst van De Kemphaan, thuiszorgorganisaties…
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Kandidaat-huurders

Wachtlijst

Nieuwe inschrijvingen

Het aantal nieuwe inschrijvingen is na enkele jaren van groei, gedaald. Eén van de 

oorzaken hiervan is de invoering van de voorrang voor niet-sociale huurders sinds mei 

2017. Hierdoor is het aantal zittende huurders dat zich inschrijft voor een andere woning 

afgenomen. 

Evolutie wachtlijst

Op 31 december 2018 stonden er 616 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wacht-

lijsten. 42 van hen huren al een woning bij onze maatschappij en stelden zich kandidaat 

voor een andere en/of aangepaste woning. Ondanks een daling van het aantal nieuwe 

inschrijvingen, is de wachtlijst groter geworden. Dit is onder meer te verklaren doordat 

we verschillende panden uit de verhuring namen. 
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Wachttijden

gemiddelde wachttijd in dagen
alle kandidaat-huurders

gemiddelde wachttijd in dagen
nieuwe verhuringen

2014 937 637

2015 1023 711

2016 1011 802

2017 943 742

2018 841 692

De gemiddelde wachttijden voor kandidaat-huurders zijn gedaald. De tabel toont his-

torische wachttijden: ze zijn het resultaat van het verschil tussen de toewijzingsdatum 

en	de	inschrijvingsdatum.	Ze	geven	slechts	een	indicatie	voor	de	toekomst.	De	reële	

wachttijden schommelen veel omdat ze afhankelijk zijn van verschillende factoren: het 

aantal nieuwe of vrijgekomen woningen, het type van deze woningen, het aantal nieuwe 

inschrijvingen en de prioriteiten van de kandidaat-huurders. Op 31 december 2018 

geniet 22% van de kandidaten voorrang voor het aanbod in Hamme, omdat ze sinds hun 

geboorte of reeds 30 jaar in de gemeente Hamme wonen. Deze groep is ten opzichte van 

2017 gedaald (28% in 2017).
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Lokale voorrangsregels

Aantal kandidaten die zich kunnen beroepen op lokake voorrangsregels:

Voorrang voor niet-sociale huurders

De raad van bestuur besliste in haar zitting van 7 november 2016 om art. 20 van het 

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 

uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode in te voeren. Dit betekent dat De Zon-

nige Woonst voortaan voorrang geeft aan kandidaat-huurders die nog geen huurover-

eenkomst hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij. Deze voorrangsregel wordt 

voor het volledige patrimonium van De Zonnige Woonst toegepast. Het intern huurregle-

ment werd in die zin aangepast. De toepassing van deze voorrangsregel ging in voege na 

de eerstvolgende actualisatie, op 1 mei 2017.

Inwonende gezinsleden die uit het gezin willen vertrekken, genieten wel van die voor-

rang als zij het contract niet hebben getekend (bv. kinderen die meerderjarig zijn ge-

worden en op eigen benen willen staan zouden anders geen kans maken op een sociale 

woning).
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In de raad van bestuur van juni 2018 werd de voorrangsregel, na één jaar in voege te zijn, 

positief geëvalueerd: 

• We krijgen duidelijk minder aanvragen van zittende huurders die willen verhuizen 

zonder prioriteit. We zetten hier dagelijks op in door bij zowel de inschrijving als 

toewijzing	kandidaten	te	wijzen	op	de	gevolgen	van	hun	initiële	woningkeuze	en	de	

aanvaarding of weigering van een aanbod. 

• De prioritaire mutaties kunnen op deze manier sneller en beter begeleid worden.

• Kandidaten zonder sociale huurovereenkomst krijgen hierdoor sneller toegang tot 

een betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting met maximale woonzekerheid. 

Op 31 december 2018 zijn 543 van de 616 kandidaten (88%) nog geen sociale huurder.

Profiel van onze kandidaat-huurders

Net als onze huurders, zijn ook de kandidaat-huurders in hoofdzaak alleenstaanden. De 

vraag naar wooneenheden met 2 slaapkamers is bijgevolg het grootst. Qua leeftijd zijn 

de	kandidaten	evenredig	gespreid	over	de	verschillende	leeftijdscategoriëen.

Indeling volgens gezinstype

alleenstaande gezin met
kinderen

éénoudergezin paar zonder
kinderen
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2014 45,1% 24,5% 16,9% 13,5%

2015 43,6% 16,7% 27,3% 12,3%

2016 41,5% 27,8% 19,7% 11,1%

2017 46,3% 24,0% 18,7% 11,0%

2018 49,0% 22,4% 17,7% 10,9%
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70% van de kandidaat-huurders zijn alleenstaanden of eenoudergezinnen. In de catego-

rie van alleenstaanden blijft dit percentage verder stijgen. In deze categorie zitten ook 

zittende huurders die kleiner willen gaan wonen (mutaties). Het aantal eenoudergezin-

nen en koppels met kinderen neemt verder af. 

Indeling volgens rationele bezetting

Het schema voor rationele bezetting wijzigde niet in 2018: 

Gezinssamenstelling Extra inwonende 
personen

Aantal slaapkamers

Alleenstaande of 2 volwassenen met 
partnerrelatie

0 1 2

1 2 3

2 3 4

3 3 4

4 3 4

5 en meer 4

Onderstaand schema toont de theoretische verdeling tussen de kandidaten op de wacht-

lijst en het patrimonium waarvoor ze volgens de rationele bezetting in aanmerking 

komen. 

Aantal slaapkamers

1 2 3 4

Aantal wooneenheden 342 314 603 111

Aantal huurders 337 292 585 109

Aantal kandidaten 356 448 250 161

Totaal huurders en kandidaten 693 740 835 270

Verhouding kandidaten  
t.o.v. aanbod (2018)

1,04 1,43 0,41 1,45

Verhouding bewoners en  
kandidaten t.o.v. aanbod (2018)

2,03 2,36 1,38 2,43

Verhouding bewoners en  
kandidaten t.o.v. aanbod (2017)

1,55 2,12 1,54 1,95
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De vraag naar woningen met twee slaapkamers blijft erg groot, waardoor de druk op 

het eerder beperkte aanbod blijft stijgen. Dit weerspiegelt de grote groep van het aantal 

alleenstaanden. Bij onze nieuwe huurprojecten focussen we daarom voornamelijk op 

2-slaapkamerwoningen. Wij verwachten dat deze factor na realisatie van de lopende 

projecten in de Oostkouterwijk zal dalen.

Voor wooneenheden met vier slaapkamers stellen we een snel toenemende druk vast. In 

absolute aantallen gaat het echter om een kleinere groep. Het aanbod voor grote, vaak 

nieuw samengestelde gezinnen vormt een aandachtspunt bij nieuwe projecten.

Indeling volgens leeftijd

Als we de kandidaten indelen volgens leeftijd, zien we slechts kleine verschuivingen t.o.v. 

vorig jaar. Qua leeftijd zitten onze kandidaat-huurders zeer verspreid.
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2014 2,9% 22,6% 20,5% 19,3% 13,7% 11,1% 10,0%
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2016 3,0% 20,9% 23,9% 18,3% 17,2% 11,2% 5,4%

2017 2,7% 20,4% 21,8% 17,5% 20,4% 11,5% 5,8%

2018 2,9% 21,9% 21,9% 17,4% 19,0% 11,9% 5,0%
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Evolutie van de inkomensgrenzen voor kandidaat-huurders (cfr. KSH, art. 3, §2)
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2014 23.269 25.219 34.902 1.951

2015 23.302 25.254 34.951 1.954

2016 23.533 25.504 35.298 1.973

2017 24.092 26.111 36.137 2.020

2018 24.452 26.500 36.676 2.050
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Onderhoud en herstellingen

De Zonnige Woonst spendeerde in 2018 892.426,90 euro aan onderhoud en herstel van 

haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1804 (tegenover 1537 in 2017) 

werkbonnen op. In 2017 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen 744.297 

euro. De stijging is in hoofdzaak te wijten aan het grote aantal oudere woningen die van 

huurder wisselden in 2018 (zie ook verder onder hoofdstuk Leegstand).

Het grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt ingenomen door bouwwerken 

(afbraakwerken, herstelling daken, septische putten…). 

De rubriek cv/sanitair betreft enkel het onderhoud van deze installaties. Nieuwe cv-

ketels en nieuwe badkamers zijn hierin niet meegerekend. Deze worden opgenomen in 

de investeringen.

Aard van de herstelling Totaalbedrag in euro  
(excl. btw)

%

cv/sanitair 180.469,45 20,22

Bouwwerken 268.273,66 30,06

Schrijnwerkerij 127.507,00 14,29

Elektriciteit 55.239,91 6,19

Groenonderhoud 64.571,76 7,24

Schilderwerken 28.162,34 3,16

Andere (onderhoud secretariaat, septische 
putten, opkuis woningen bij huurderswissel, 
bezetwerken…)

168.202,78 18,85
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Een deel van de kosten van onderhoud en herstellingen werd gerecupereerd via:

• de huurschade door het inhouden van de huurwaarborg: in 2018 ging dat om 

34.500,12 euro;

• de schade gedekt door de brandpolis: in 2018 betaalde P&V 115.722,33 euro.

• de huurlasten (dit zijn de maandelijkse bijdragen die de huurder betaalt voor taken 

die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren zoals 

groenonderhoud, onderhoud cv, lediging septische putten, elektriciteit en water 

voor gemeenschappelijke delen, onderhoud gemeenschappelijke hallen). We inden 

137.851,32 euro. De afrekening volgt in 2019.
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Leegstand

Volgens de richtlijnen van RWO met betrekking tot de notulering van bestuursbeslissin-

gen dient onze maatschappij het thema van leegstand van haar patrimonium minstens 

jaarlijks te evalueren. De raad besprak dit thema in haar zitting van 12 november 2018.

Type leegstand aantal 
31/12/2016

aantal 
31/12/2017

aantal 
31/12/2018

% t.a.v. totale  
patrimonium 

(1370)
Bruikbare panden
In toewijzing 23 9 8 0,58%

Niet bruikbare panden voor verhuring
Verhuurbaar, maar beperkte herstelling nodig 8 3 5 0,36%

Gerechtelijke procedure 2 0 3 0,22%

Renovatie in voorbereiding of sloop gepland 12 44 31 2,26%

In renovatie 29 1 0 0,00%

Totaal 74 57 47 3,43%

Verhuurbare panden

Sommige leegstaande woningen zijn verhuurbaar. Ze staan echter leeg door weigeringen 

van toewijzingen of door mutaties van huurders binnen het patrimonium. De betrokken 

huurder krijgt één maand de tijd om te verhuizen, de woning staat bijgevolg geen vol-

ledige maand leeg.

aantal weigeringen aantal toewijzingen %
2011 87 155 56,1

2012 86 166 51,8

2013 97 188 51,6

2014 51 102 50,0

2015 95 199 47,7

2016 97 203 47,8

2017 41 97 42,3

2018 93 170 54,7

We stellen vast dat er bij een toewijzing van een huurwoning opnieuw meer woningen 

worden geweigerd dan aanvaard. De voorbije jaren werd dit cijfer gunstig beïnvloed door 

onze inspanningen op vlak van energiezuinigheid, nieuwbouwprojecten en de herhuis-

vestingsbeweging. We stellen vast dat voornamelijk woningen uit enkele oudere werven 

(meer	specifiek	de	Noordstraat	en	de	Mandemakerstraat)	meermaals	werden	geweigerd	

en de cijfers in de negatieve zin beïnvloeden.
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Het percentage van weigeringen is een vast aandachtspunt en we blijven zoeken naar 

stimuli om het aantal weigeringen zo laag mogelijk te houden:

• kandidaat-huurders persoonlijk begeleiden in het maken van hun keuzes door hen 

tijdens een individuele inschrijvingsafspraak te informeren; 

• begeleiding door een technisch medewerker bij bezoek van een toegewezen  

woning;

• de planning van integrale renovaties om oude(re) woningen terug als volwaardige 

opties te kunnen aanbieden.

Sedert 2016 kunnen directeur en voorzitter vrijkomende huurwoningen meteen toewij-

zen na het terugkoppelen ervan aan directieraad en raad van bestuur. Deze regeling is 

er gekomen om de standaard doorlooptijd te verkorten. Zeker bij weigeringen zorgt dit 

ervoor dat we op kortere termijn een volgende kandidaat kunnen aanschrijven.

Bij oudere woningen die vaak worden geweigerd (momenteel de woningen in de Noord-

straat en de appartementen in de Mandemakerstraat), organiseerden we opendeurdagen, 

zodat kandidaten heel goed weten welke keuze ze maken.

Het aantal oudere woningen neemt stelselmatig af door totaalrenovatie of vervangings-

bouw. De kwaliteit van onze andere woningen stijgt door de verbeteringswerken in het 

kader van ERP 2020 (plaatsen van dubbel glas, een hoogrendementsketel en dakisolatie). 

Nieuwe huurders vinden de aanwezigheid van centrale verwarming belangrijk in de 

keuze van een woning. Begin 2019 start de uitvoering van plaatsing van cv – fase 2 in 

68 woningen. Fase 3 zit in de voorbereidingsfase. 

Niet-verhuurbare panden

Andere kortstondig leegstaande woningen zijn verhuurbaar, maar hebben herstellingen 

nodig. Soms gaat het over kleine herstellingen, maar oudere woningen hebben vaak een 

grondigere renovatie nodig: een nieuwe keuken of badkamer, een nieuwe vloer, nazicht 

van de elektriciteit… We voeren deze werken bij voorkeur uit wanneer de woning leeg 

staat. Zo beperken we de hinder voor de huurder. Bovendien compenseert dit een even-

tuele opzegperiode in de huidige woning van de nieuwe huurder en kan de periode van 

betaling van dubbele huur beperkt worden. 

De technische dienst waakt erover dat werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De 

voorcontrole bij de vertrekkende huurder draagt hiertoe bij. Op dat moment kunnen we 

immers inschatten welke werken nodig zijn en kunnen we de werken al administratief 
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voorbereiden. Zodra de vertrekkende huurder de woning verlaat, kunnen de aannemers 

aan de slag. Door het gebruik van werfcilinders kunnen we verschillende werken tegelij-

kertijd uitvoeren. 

In 2018 steeg het aantal panden in herstelling. De belangrijkste oorzaak lag in het hoge 

aantal opzeggingen. Tijdens de zomerperiode steeg het aantal sterfgevallen en verhuis-

de een groter aantal huurders naar een rustoord. Het waren voornamelijk oudere wonin-

gen die leeg kwamen. Dit had zijn impact op het budget van de kleine investeringen. We 

zetten voorlopig onze huidige werkwijze verder en volgen het budget op.

Enkele woningen zijn geblokkeerd, omwille van een gerechtelijke procedure. De Zonnige 

Woonst gaf de opzeg, maar de huurder is nog niet vertrokken of is in verzet gegaan. De 

redenen	variëren:	fraude,	onderhoud	van	de	woning…	Hierop	hebben	we	weinig	impact.

Na enkele jaren van intensieve voorbereiding zijn nu verschillende grote projecten van 

totaalrenovatie of vervangingsbouw gestart of klaar om van start te gaan. Dit bracht 

een grote verhuisbeweging met zich mee, waardoor een aantal woningen in afwachting 

van	de	werken	of	sloop	leeg	blijven	staan.	Door	het	verder	verfijnen	van	onze	procedure 

herhuisvesting probeerden we deze periode zo kort mogelijk te houden. De woningen in 

de Lindestraat en op de hoek van Veld- en Populierenstraat en Prieel verdwenen in 2018 

uit ons patrimonium.

Volgende woningen staan op 31 december 2018 leeg, in afwachting van de start van de 

werken:

• 19 woningen in Oostkouter- en Populierenstraat;

• 4 woningen in Moerheide-Evangeliestraat;

• 3 woningen in Strijderslaan;

• 2 woningen in Veld- en Populierenstraat.
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Verkoop

Verkocht patrimonium
In 2018 verkochten we geen huurwoningen aan zittende huurders. De raad van bestuur 

attesteerde geen koopaanvragen van zittende huurders. We kochten één verkochte 

woning terug in, dit in functie van het project ‘Veld- en Populierenstraat en Prieel’. Deze 

woning werd ondertussen gesloopt. Twee sociale koopprojecten werden opgeleverd en 

acht sociale koopwoningen vonden in 2018 een nieuwe eigenaar.

Overzicht

Aantal woningen: 654

   235 huurwoningen

   470 koopwoningen

   50 van de verkochte woningen werden teruggekocht

Aantal garages:  11

Aantal kavels:  125

Verkochte sociale koopwoningen 2018

We verkochten in 2018 acht sociale koopwoningen. Het ging om acht eengezinswonin-

gen met drie slaapkamers:

• 4 in de Museumstraat in Hamme: 2 halfopen en 2 gesloten;

• 4 in de Broekstraat in Hamme: 1 halfopen en 3 gesloten.

.
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Alle woningen werden na oplevering quasi meteen verkocht aan de volgende verkoop-

prijzen:

Adres Verkoopprijs in euro 
(excl. btw en afwerking)

Broekstraat 28 203.100

Broekstraat 28A 172.600

Broekstraat 30 172.500

Broekstraat 32 182.400

Museumstraat 1 226.600

Museumstraat 3 197.800

Museumstraat 5 197.500

Museumstraat 7 229.700

Gemiddelde verkoopprijs per woning 197.775

We hanteren in het verkoopproces de volgende procedure:

• De raad van bestuur legt de verkoopprijzen vast.

• We informeren de tien eerste kandidaten over het aanbod en de verkoopprijzen.

• We nodigen de geïnteresseerde kandidaat-kopers uit op een kijkdag.

• De aanwezigen krijgen voldoende tijd om de woningen te bekijken en vragen te 

stellen aan de medewerkers.

• De kandidaten geven hun interesse en voorkeur op.

• We onderzoeken nogmaals of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden.

• De raad van bestuur wijst de woningen toe op basis van rangschikking en voorkeur.

• Bij aanvaarding van het aanbod wordt een aankoopbelofte ondertekend, kort daarna 

kan ook de aankoopakte verleden worden.

• In geval van weigering schrijven we een aanbod uit voor een volgende kandidaat.
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Aantal woningen verkocht per regio (per 31/12/2018)

Kandidaat-kopers

Aantal inschrijvingen per register

Huis / appartement 2014 2015 2016 2017 2018
Hamme 38 - - 46 32

Hamme Zuid - 5 15 - -

Hamme Oost - 6 27 - -

Hamme West - 5 15 - -

Marktplein - 4 10 - -

Slangstraat / Gasmeterstraat - 4 21 - -

Hoogstraat / Museumstraat - 3 19 - -

Tasibel - 7 20 - -

Sint-Anna en Zogge 7 2 6 - -

Moerzeke & Kastel 9 3 10 7 4

Temse (Elversele en Tielrode) 5 1 5 5 2

Waasmunster - 4 7 6 4

Totaal 59 44 155 64 42

Hamme
Evangeliestraat
14

Hamme
Le Lis

14

Hamme
Moerzeke

58

Hamme
Noordstraat

18

Hamme
Oostkouterwijk

115

Hamme
Vigor-Wuitens
43

Hamme
Vlierkouterwijk

222

Hamme
Zogge / Sint-Anna
21

Temse
Elversele

72 Temse
Tielrode

73

Hamme
Broekstraat
4

+4

+4
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Sociale Kavel 2014 2015 2016 2017 2018
Hamme 6 - - 3 3

Hamme Zuid - 1 2 - -

Hamme Oost - 0 1 - -

Hamme West - 1 2 - -

Marktplein - 0 0 - -

Slangstraat / Gasmeterstraat - 0 0 - -

Hoogstraat / Museumstraat - 0 0 - -

Tasibel - 1 2 - -

Sint-Anna en Zogge 2 0 0 - -

Moerzeke & Kastel 3 0 0 0 0

Temse (Elversele en Tielrode) 0 2 2 1 1

Waasmunster - 3 4 2 2

Totaal 11 8 13 6 6
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Projecten

Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties - opgeleverd en  

gepland

koopwoningen 0 0 0 8 9 0 0 0

nieuwe  
huurwoningen

19 24 0 3 0 44 21 52

totaalrenovatie 
huurwoningen

16 5 8 1 3 2 26 0

Renovatie

Horizontale renovatie - ERP 2020

De Zonnige Woonst blijft verder investeren in het energiezuinig maken van haar be-

staande woningen. In het kader van het Vlaamse Energierenovatieprogramma (ERP2020) 

voerden we in 2018 de volgende gerichte aanpassingen uit:

• isolerend buitenschrijnwerk: alle huurwoningen zijn voorzien van isolerend buiten-

schrijnwerk;

• centrale verwarming met hoogrendementsketels: alle verwarmingsketels in ons 

patrimonium zijn van het type hoogrendement. In 166 woningen is er nog geen 

centrale verwarming. We werkten hiervoor een uitvoeringsplan in fases uit. 73 wo-

ningen krijgen in 2019 centrale verwarming, 49 woningen zijn in 2020 aan de beurt. 

De overige 44 woningen zitten opgenomen in een project voor vervangingsbouw of 

totaalrenovatie. 

• dakisolatie: verschillende fases van plaatsing van dakisolatie zijn intussen afgerond. 

De laatste 90 woningen worden aangepakt in de periode 2019-2020. Hiervoor zijn 

de werken in enkele proefwoningen reeds uitgevoerd.
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Vernieuwing en isolatie van dak- en gevelbekleding in Appelsvoorde, Tielrode.

Verticale renovatie

Voor onze oudste woningen beslisten we om over te gaan tot totaalrenovatie. Verschil-

lende projecten (o.a. Populieren- en Oostkouterstraat, Moerheide-Evangeliestraat) zitten 

in de voorbereidingsfase. In 2019 kunnen de werken van start gaan. De laatste zittende 

huurders van deze woningen verhuisden in 2018 naar een andere woning van onze 

maatschappij. Op de site ’t Spinnewiel en Strijderslaan zijn opnieuw enkele woningen 

vrijgekomen die een totaalrenovatie zullen ondergaan.

cv met hoogrendementsketel
1024 woningen

88%

Buitenschrijnwerk/
dubbel glas

1370 woningen

100%

Dakisolatie
1280 woningen

93%

Volledig in orde
1025 woningen

74%



59

Om ervoor te zorgen dat onze woningen ook in de toekomst voldoen aan alle huidige 

oppervlaktenormen van de VMSW, gecombineerd met de huidige woon- en bouwnormen 

(o.a. EPB, ventilatie, toegankelijkheid, veiligheid, e.d.), besliste de raad van bestuur op 12 

november 2018 over een nieuwe meerjarenplanning om het huidige patrimonium aan te 

pakken met totaalrenovaties en/of vervangingsbouw. 

In de logica dat een woning een 60-tal jaar meegaat, kunnen we stellen dat we voor een 

patrimonium van ca. 1400 woningen, elk jaar 20 à 25 woningen moeten aanpakken. Deze 

logica	hanteren	we	ook	in	de	financiële	modellen.	Daar	waar	tot	voor	enkele	jaren	een	

nieuwbouw of totaalrenovatie gemiddeld 150.000 euro per wooneenheid kostte, stellen 

we uit de meest recente projecten vast dat door de steeds strengere normen de kostprijs 

gestegen is naar gemiddeld 170.000 euro per wooneenheid.  Daarom houden we in de 

financiële	planning	voortaan	rekening	met	4.250.000	euro	(25	x	170.000	euro/woning)	

die	jaarlijks	met	een	FS3-lening	zal	gefinancierd	worden,	gespreid	over	een	periode	van	

33 jaar.

Om jaarlijks de juiste beslissingen te kunnen nemen, stelden we op basis van het 

bouwjaar en de conditiescores van het patrimonium, een aangepaste meerjarenplanning 

op. We maken hierbij systematisch gebruik van scorecards. Dit is een tool die de VMSW 

in 2017 lanceerde om de kwaliteit van het patrimonium te beoordelen. Op die manier 

kunnen we een correcte inschatting maken van de noodzaak van renovaties. Bijkomende 

indicaties in onze beoordeling zijn het aantal weigeringen, problemen zoals vocht en de 

spreiding van de werkgebieden. 
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Energieprestatie

Bij	elke	wissel	van	huurder	laten	we	voor	de	huurwoning	een	EPC-certificaat	opstellen	

als de woning er nog geen heeft. De dalende trend in de gemiddelde EPC-waarde beves-

tigt onze doorgedreven inspanningen voor een energiezuinig patrimonium. Deze dalende 

trend is de laatste twee jaar afgezwakt. Dat heeft te maken met de aankoop van vijftig 

oudere woningen met een minder goede EPC-waarde. De verschillende nieuwbouwpro-

jecten die nu in uitvoering zijn, zullen het cijfer verder laten dalen.
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Gerealiseerde renovatieprojecten

Infrastructuurwerken

Aanleg Oostkouterstraat

Aanvangsdatum 29/01/2018

Datum voorlopige oplevering 17/04/2018

Raming 54.043,17 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 66.592,28 euro (excl. btw)

Eindbedrag 69.996,73 euro (excl. btw)

Ontwerper S3 Architecten, Mechelen

Aannemer Theo De Vliegher Wegenwerken bvba, Hamme

Deze werken werden voor 100% gesubsidieerd door de VMSW.

Plaatsing centrale verwarming met hoogrendementsketel - fase 1

Perceel 1 - Vlierkouter 

15 woningen

Start van de werken 15/01/2018

Datum voorlopige oplevering 28/05/2018

Raming 132.913,50 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 109.505,00 euro (excl. btw)

Eindbedrag 103.740,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer Imversa bvba, Brecht
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Plaatsing centrale verwarming met hoogrendementsketel - fase 1

Perceel 2 - Vlierkouter 

46 woningen

Start van de werken 15/01/2018

Datum voorlopige oplevering 22/10/2018

Raming 402.137,50 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 325.175,00 euro (excl. btw)

Eindbedrag 326.177,50 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer Imversa bvba, Brecht

Renovaties in uitvoering

Renovatie daken patrimonium perceel 3 - Moerzeke en Tielrode 

2 proefwoningen (totaalpakket 38 woningen)

Raming 895.500,00 euro (excl. btw)

Raming 2 proefwoningen 45.350 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 2 proefwoningen 41.341,53 euro (excl. btw)

Eindbedrag 2 proefwoningen 42.461,48 euro (excl. btw)

Voorlopige oplevering 2 proefwoningen 

 27/06/2018

Ontwerper Evolta, Moerbeke-Waas

Aannemer Pema dakwerken bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2018 2 proefwoningen uitgevoerd,  

 3de woning (uitbreiding op proef) in uitvoering,  

 resterend pakket in aanbesteding
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Renovaties in ontwerp

Plaatsing centrale verwarming fase 2

68 woningen

Planning 2019-2020

Raming  565.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 542.908,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent 

Aannemer Imersa bvba, Brecht

Stand van zaken 31/12/2018 Start der werken gepland januari 2019

Infrastructuurwerken – aanleg voetpaden Neerlandt fase 2

Planning 2019

Raming  45.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 53.261,60 euro (excl. btw)

Stand van zaken 31/12/2018 Start der werken februari 2019
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Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat

19 woningen 

Planning 2019-2021

Raming 2.621.669,52 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 2.555.501,93 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Recon Bouw nv, Maldegem

Stand van zaken 31/12/2018 Start der werken maart 2019

Renovatie daken partimonium

Perceel 2 - Vlierkouterwijk, Waasmunster en Elversele

54 woningen 

Planning 2019-2020

Raming 750.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2018 In aanbesteding

Totaalrenovatie ’t Spinnewiel - Strijderslaan

2 van 16 woningen

Planning Bij einde huur, 2 woningen 2019-2020 

Raming 696.296,86 euro (excl. btw) 

Raming 2 woningen 87.241,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2018 2 woningen in aanbesteding,  

 resterend dossier in voorontwerp
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Totaalrenovatie rolstoelwoning Strijderslaan

1 woning

Planning 2019-2020 

Raming 35.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2018 In aanbesteding 

Totaalrenovatie Kerkstraat Waasmunster

2 appartementen

Planning 2019-2020

Raming  387.386,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2018 In aanbesteding

Plaatsing centrale verwarming - fase 3

49 woningen

Planning 2019-2020

Raming  435.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent 

Stand van zaken 31/12/2018 In ontwerp

Totaalrenovatie Moerheide - Evangeliestraat

4 woningen

Planning 2019-2021

Raming  560.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Nele Boel Architect bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2018 In ontwerp
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Totaalrenovatie Vierschaar

9 appartementen

Planning 2020-2021

Raming  1.241.017,00 euro (excl. btw)

Ontwerper MAN Architecten, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2018 In ontwerp

Nieuwbouw

Drie nieuwbouwprojecten in Hamme werden in 2018 opleverd: vier sociale koopwonin-

gen in de Museumstraat, vier sociale koopwoningen in de Broekstraat en drie huurap-

partementen in de Weststraat. Met de realisatie van deze appartementen zetten we 

verder in op de vastgestelde noden uit onze wachtlijsten voor sociale huurwoningen. 

De appartementen met twee slaapkamers zijn gericht op kleine gezinnen, waarvan de 

gelijkvloerse woning is aangepast voor een rolstoelgebruiker.

Nieuwe huurappartementen in de Weststraat.

In de Oostkouterwijk werden de woningen in de Lindestraat en op de hoek Veld- en 

Populierenstraat en Prieel gesloopt. Aansluitend gingen de bouwwerken van start. Via 

een vernieuwende, kwaliteitsvolle stedenbouwkundige invulling op deze sites en het 

aansluitend openbaar domein willen we mee onze schouders zetten onder de verdere 

opwaardering van de hele wijk.



 

67

De huurwoningen op de sites Lindestraat en Veld- en Populierenstraat werden afgebroken.

Masterplan tasibel

Selectie ontwerp- en zorgconsortium

Begin 2018 werd in overleg met onze juridische partner DLA Piper, VMSW, de partners 

van	de	Brownfieldcel,	de	strategische	begeleidingsgroep	van	experten	en	onze	raad	van	

bestuur een selectieleidraad uitgeschreven in functie van de selectie van een ontwerp- 

en zorgconsortium.

De	projectdefinitie	is	als	volgt	vastgelegd:

De Zonnige Woonst wil als sociale huisvestingsmaatschappij op de site Tasibel een betaal-

bare, inclusieve en toekomstgerichte zorgzame buurt realiseren. 

Het project heeft de ambitie eenieder, jong of oud, met of zonder diverse zorgnoden, een 

kwaliteitsvolle toekomst te bieden. Als uitgangspunt stelt De Zonnige Woonst bewoners die 

in goed nabuurschap zelfstandig willen wonen voorop, waaronder ook mensen uit bepaalde 

kwetsbare doelgroepen. Er wordt naar gestreefd dat bewoners in dezelfde woning – minstens 

in dezelfde omgeving - kunnen blijven wonen, ook als hun noden in de diverse fasen van hun 

leven veranderen. 

Op creatieve en innoverende wijze wenst De Zonnige Woonst diverse aangepaste private 

en sociale woonvormen (waarbij voor het deel van De Zonnige Woonst de focus op sociale 

huurwoningen ligt) - onder meer door slim ruimtegebruik - evenwichtig te combineren in een 

autoluwe woonomgeving met een optimale belevingswaarde met veel groen, water en verbin-

dend potentieel (tevens conform de gesloten Brownfieldconvenant). 

Het project wordt gerealiseerd en geëxploiteerd volgens het principe van duurzame ontwik-

keling. Dit houdt in dat de ontwikkeling tegemoet komt aan de behoeften van de huidige 

generatie zonder deze van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Bijzondere aandacht 

dient daarbij te worden besteed aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de  

ecologische en de economische dimensie van het Project. Buurtgerichte functies ondersteu-
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nen deze duurzame samenleving en levensstijl. Het project realiseert een maximale verwe-

venheid tussen regulier wonen, sociaal wonen en zorg-wonen, in functie van geïntegreerde 

zorg, waarbij de opdrachtnemer instaat voor het vormgeven van de optimale mix in verweven-

heid. 

Tevens wenst De Zonnige Woonst op de Tasibel-site voor de ruime (lokale) buurt een (para-)

medisch aanbod georganiseerd te zien (als onderdeel van het project), met voornamelijk 

rechtstreeks toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg (zoals bv. huisartsen, (thuis)verpleeg-

kundigen, diëtisten, logopedisten, psychologen, e.d.m.). Het ambulante eerstelijnsaanbod 

ondervangt het residentieel zorgmodel zoveel als mogelijk ten behoeve van het levenslang 

wonen. 

Van geëngageerde residentiële en ambulante facilitaire-, zorg- en welzijnspartners verwacht 

De Zonnige Woonst dat ze hun diensten op de sfeervolle site synergetisch, gezien de focus op 

levenslang wonen, verweven in een globaal aanbod qua thuiszorg, (kinder-, zieken- en oude-

ren-)opvang, sociale begeleiding, mobiliteit, voeding, (sociale) tewerkstelling e.d.m. 

De Zonnige Woonst beoogt met de zorgzame zone het brede publiek aan te trekken, gaande 

van kinderen en jonge gezinnen tot ouderen. Naast de care & cure pijler op zich wordt rele-

vante aandacht besteed aan de gezondheidsfactor (geestelijk/fysiek) en preventie. Comple-

mentair aan gespecialiseerde zorgmodellen kennen buurtgerichte functies, accommodaties en 

ambulante diensten - afgestemd op de reële behoeften - een primordiale gelijkwaardigheid in 

de ontwikkeling van het bouwprogramma.

Op 25 april 2018 kondigden we de opdracht aan in het Bulletin der Aanbestedingen 

(BDA)	en	in	het	Publications	Office	of	the	European	Union	(OPOCE).	Geïnteresseerde	par-

tijen dienden uiterlijk op 15 juni 2018 hun interesse kenbaar te maken via het digitale 

platform E-Tendering. 51 partijen uit verschillende sectoren (architectenbureaus, aan-

nemers, zorginstanties, ontwikkelaars…) vroegen de selectieleidraad op. Vijf kandidaten 

dienden een dossier in. Deze vijf inschrijvers voldeden aan alle criteria en werden bijge-

volg weerhouden voor de tweede fase. 

In de tweede fase werd de inhoud van de opdracht en de wijze van beoordeling van de 

offertes verder uitgeschreven in een bestek en vond er voor de vijf inschrijvers een infor-

matievergadering plaats. De kandidaten kregen aansluitend tijd tot 5 november 2018 om 

hun offerte in te dienen. 

Twee kandidaten dienden hun offerte in en gaven hierover een toelichting aan onze 

strategische begeleidingsgroep op 12 november 2018. Onze maatschappij is ondertus-

sen verder in onderhandeling met deze twee partijen.
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Bodemsanering

Op 18 oktober 2018 ontvingen wij het tweede gefaseerd bodemsaneringsproject. Alge-

meen kunnen we stellen dat de vervuiling eerder beperkt blijft qua omvang, risico en 

financiële	impact.

Gerealiseerde koopwoningen

Koopwoningen Broekstraat, Veermanshof

4 koopwoningen

Aanvangsdatum 29/05/2017

Datum voorlopige oplevering 29/06/2018

Raming  666.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 528.645,97 euro (excl. btw)

Eindbedrag 562.502,54 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Jos Vercauteren, Moerzeke

Aannemer Vekemans en zonen nv, Baasrode
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Koopwoningen Museumstraat

4 koopwoningen

Aanvangsdatum 15/05/2017

Datum voorlopige oplevering 24/08/2018

Raming  600.000,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 642.191,87 euro (excl. btw)

Eindbedrag 653.380,77

Ontwerper Jeroen Smekens, S3 Architecten, Mechelen

Aannemer Vekemans en zoon nv, Baasrode

Koopwoningen in uitvoering

Koopappartementen Slangstraat 20

9 koopwoningen

Aanvangsdatum 29/05/2017

Raming 1.080.000,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 1.149.308,75 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere
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Gerealiseerde huurwoningen

Huurappartementen Weststraat

3 appartementen

Aanvangsdatum 29/05/2017

Datum voorlopige oplevering 29/01/2019

Raming 390.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 436.680,54 euro (excl. btw)

Eindbedrag 449.978,25 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Jos Vercauteren, Hamme

Aannemer Bouwwerken Rijckaert bvba, Zomergem

Huurwoningen in uitvoering

Vervangingsbouw Lindestraat + infrastructuur

8 appartementen en 12 woningen

Aanvangsdatum 03/09/2018

Raming gebouw 2.801.510,73 euro (excl. btw)

Raming infrastructuur 202.462,13 euro (excl. btw)

Bestelbedrag gebouw 2.529.385,00 euro (excl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer Vekemans en zoon nv, Baasrode
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Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel

24 appartementen

Aanvangsdatum 1/10/2018

Raming 4.468.482,88 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 4.258.089,77 euro (incl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere

Huurwoningen in ontwerp

Huurappartementen Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5 

15 appartementen

Planning 2019 - 2020

Raming  2.583.111,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 2.475.853,33 euro (excl. btw)

Ontwerper NERO Architecten bvba, Gent

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2018 Start van de werken gepland januari 2019
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Huurappartementen Hoogstraat

6 appartementen

Planning 2019 - 2020

Raming  1.020.000,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 1.026.650,14 euro (excl. btw)

Ontwerper Evolta Engineers nv, Moerbeke-Waas

Aannemer Hero Construct nv, Dendermonde

Stand van zaken 31/12/2018 Start van de werken gepland februari 2019

Vervangingsbouw appartementen Dennen- en Populierenstraat + infrastructuur

27 appartementen

Planning 2020 - 2022

Raming appartementen 4.357.057,00 euro (excl. btw)

Raming infrastructuur 475.000 euro (incl. btw)

Ontwerper S3 Architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2018 Aanbestedingsdossier in opmaak
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Huurwoningen Populierenstraat en Veldstraat

3 woningen

Planning 2020 - 2021

Raming  608.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  S3 Architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2018 In ontwerp

Huurwoningen Posthoorn - Gasmeterstraat

16 woningen

Planning 2021 - 2022

Raming  2.400.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  Architect Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2018 Schetsontwerp
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Investeringen 

In 2018 werd er 29.864.006,78 euro (excl. btw) besteed en gebudgetteerd aan gereali-

seerde en/of geplande projecten:

• 21.147.667,68 euro in nieuwbouw

 › 1.665.861,56 euro gerealiseerd

 › 8.139.245,65 euro in uitvoering

 › 11.342.560,47 euro in ontwerp

• 8.716.339,10 euro in renovatie

 › 499.914,23 euro gerealiseerd

 › 937.961,48 euro in uitvoering

 › 7.278.463,39 euro in ontwerp

 nieuwbouw - gerealiseerd 5,6%

 renovatie - gerealiseerd 1,7%

 nieuwbouw - in uitvoering 27,3%

 renovatie - in uitvoering 3,1%

 nieuwbouw - in ontwerp 38,0%

 renovatie - in ontwerp 24,4%
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Overzicht afrekeningen gerealiseerde projecten

Project aantal 
woningen

bestelbedrag eindbedrag wijziging wijziging
(%)

Infrastructuurwerken – aanleg  
Oostkouterstraat

nvt 66.592,28 69.996,73 3.404,45 5,11%

Plaatsing centrale verwarming met 
hoogrendementsketel fase 1,  
perceel 1 – Vlierkouter

15 109.505,00 103.740,00 -5.765,00 -5,26%

Plaatsing centrale verwarming met 
hoogrendementsketel fase 1,  
perceel 2 – Vlierkouter

46 325.175,00 326.177,50 1.002,50 0,31%

Koopwoningen Broekstraat,  
Veermanshof

8 528.645,97 562.502,54 33.856,57 6,40%

Koopwoningen Museumstraat 8 642.191,87 653.380,77 11.188,90 1,74%

Huurappartementen Weststraat 3 436.680,54 449.978,25 13.297,71 3,05%

Totaal projecten opgeleverd in 2018 80 2.108.790,7 2.165.775,8 56.985,13 2,70%

Alle bedragen staan in euro excl. btw.



77

Klantgerichtheid

90 jaar De Zonnige Woonst
Onze maatschappij werd opgericht op 10 april 1928. In 2018 vierden we dan ook de 

90ste verjaardag van De Zonnige Woonst. We deden dit door het organiseren van ver-

schillende activiteiten voor onze huurders. We nodigden hen uit voor het concert Nuits 

Tsiganes o.l.v. de Hamse muzikale familie Flecyn in CC Tervaert (georganiseerd door het 

Kultureel Komitee Hamme), een groots ontmoetingsfeest (zie verder), een voetbalmatch 

van KVK Robur in Moerzeke, een feestelijke inhuldiging in de Oostkouterwijk (zie verder) 

en nodigden hen uit voor de Molenwijkfeesten in Waasmunster.

Samen met de verjaardag van onze maatschappij vierden ook zeven huurders hun 90ste 

verjaardag. We verrasten hen met een bezoekje en een attentie.

De inhuldiging van ‘Cubes #90’ van de Hamse kunstenaar Luc De Man op het vernieuwde 

Oostkouterpleintje in samenwerking met de gemeente Hamme vond plaats op vrijdag 

27 april 2018. Dit pleintje vormde een symbolische plek om onze 90ste verjaardag te 

vieren. We zetten al enkele jaren intensief in op de vernieuwing van onze huurwoningen 

in deze wijk. Met verschillende renovatie- en vervangingsbouwprojecten en ook met 

de heraanleg van dit stukje openbaar domein leveren we een actieve bijdrage aan de 

heropwaardering van de hele wijk. Aansluitend boden we een receptie aan in de nabijge-

legen school KoHa Heilige Familie (campus Broekstraat), verzorgd door de leerlingen van 

KoHa Sint-Jozef.
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Ontmoetingsfeest – met 90 huurders aan tafel
Wat vinden onze huurders van onze werking?

We nodigden ook willekeurig 90 huurders uit om met ons rond de tafel te zitten. Dit 

zorgde voor een gevarieerde groep van mensen van verschillende leeftijden en uit 

verschillende	wijken.	Het	werd	een	boeiend	gesprek	en	een	fijne	avond.	Aan	de	hand	van	

een groot invulblad bespraken we hun ervaringen met onze werking en verzamelden we 

heel wat tips en aandachtspunten. We stelden de vragenlijst op aan de hand van interne 

memo’s en de prestatievelden van de visitatiecommissie.

Woningaanbod 

De bevraging leerde ons dat onze huurders gemiddeld een 7 op 10 geven voor wat be-

treft de beschikbaarheid van woningen. Huurders vinden het belangrijk dat we aandacht 

blijven	besteden	aan	de	huisvesting	van	specifieke	doelgroepen	(bv.	senioren	en	rol-

stoelgebruikers) en aan wijzigingen in de gezinssamenstelling. 

Heel wat huurders wisten niet hoe we bepalen wie in welke woning komt. Communice-

ren over het wettelijke toewijzingssysteem blijft dus belangrijk. We kiezen dit immers 

niet zelf. Door de steeds groeiende wachtlijsten vonden de aanwezigen – hun eigen 

ervaring indachtig - dat we ons woonaanbod nog moeten uitbreiden. We verwezen hierbij 

naar onze nieuwe projecten, waarbij we ons inzetten voor meer sociale woningen.

De kwaliteit van onze woningen

Voor de kwaliteit van onze woningen behaalden we een mooie score van 8 op 10. Dit 

is het resultaat van onze blijvende inspanningen om nieuwe woningen te bouwen en 

oudere woningen te renoveren. Om dit te behouden, blijven we verder investeren in een 

efficiënt	beleid,	bijvoorbeeld	door	het	steeds	up-to-date	houden	van	een	meerjarenplan-

ning. 
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We kregen heel wat tips over het isoleren van aansluitende woningen en appartemen-

ten, over het vernieuwen van verouderde woningen… De huurders gaven ook aan dat ze 

zelf een grote impact hebben op de kwaliteit van hun woning door deze goed te onder-

houden. Ze vragen ons om meer in de buurt te zijn en huurders te stimuleren om zorg 

te dragen voor hun woning. Daarom doen we een warme oproep aan al onze huurders: 

onderhoud je tuin, houd de afvalkalender in het oog en raap al eens een rondzwervend 

papiertje op. Zo kan iedereen bijdragen aan een aangename buurt.

De huurprijs

De meeste bewoners weten hoe we de huurprijs bepalen. Op de vraag in hoeverre ze de 

huurprijs betaalbaar vinden, geven ze een gemiddelde score van 8,5 op 10.

Onze dienstverlening

De huurders kunnen vlot terecht bij de medewerkers van De Zonnige Woonst: zij krijgen 

een score van 9 op 10. Dit is voor onze medewerkers een mooie motivatie om elke dag 

te blijven werken aan een goede en correcte service.

Communicatie

In het kader van een globale aanpak van onze communicatie, beslisten we in de raad van 

bestuur van 13 november 2017 om al onze acties structureel in kaart te brengen via een 

concreet communicatieplan. Onze medewerkers gingen aan de slag met het oplijsten van 

alle bestaande acties (folders, brochures, omzendbrieven, website, bewonersbrieven…) en 

maakten bij elk punt een evaluatie: wat loopt goed, wat kan beter en waar zijn er nog 

leemten. We vulden dit plan ook verder aan met de actiepunten uit de oefening rond de 

missie-visie-strategie van De Zonnige Woonst en met de aanbevelingen en suggesties 

uit het huurdersoverleg op 17 april 2018. De raad van bestuur keurde dit communicatie-

plan goed in de zitting van juli 2018. 

We blijven de klemtoon leggen op persoonlijk contact. Onze medewerkers grijpen zo 

veel mogelijk gelegenheden aan om een telefoongesprek te voeren of een bezoek af te 

leggen. Dit is tijdsintensief, maar het meest doeltreffend. Bij vragen of aanpassingen aan 

de huurprijs sturen we zo veel mogelijk aan op een afspraak, zodat we de nodige tijd 

kunnen voorzien om toelichting te geven. Via extra controlebezoeken bij uitgevoerde 

werken, deels door externe deskundigen, deels door onze eigen medewerkers, volgen we 

de kwaliteit van de herstellingen op. We stellen vast dat huurders dit erg waarderen. Het 
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is een moment waarop we kleine gevoeligheden vernemen en suggesties en/of opmer-

kingen van huurders samen kunnen bespreken.

Onze medewerkers volgden in 2018 een workshop ‘nudging’.	Nudging	is	het	efficiënt	

en goedkoop beïnvloeden van het keuzegedrag van mensen, het geven van een duwtje 

(Eng. ‘nudge’) in de ‘goede’ richting. Het is een motivatietechniek waarbij mensen subtiel 

worden gestimuleerd om zich op een bepaalde gewenste wijze te gedragen. Taal speelt 

hierin een grote rol. We kregen heel wat tips over onze bestaande communicatie en 

werkten in groep aan een huurmap voor nieuwe huurders. 

Het drukwerk van onze maatschappij bestaat ondertussen uit een vast aanbod. De info-

folder huurprijsberekeningen en de info- en inschrijvingsbrochure werden in 2018 her-

werkt. De infobrochure bevat steeds wisselende thema’s. De inschrijvingsbrochure legt 

van A tot Z uit wat er allemaal komt kijken bij het traject van inschrijving tot het huren 

van een woning. De visitatiecommissie (zie verder onder controleprocedures) prees de 

kwaliteit van deze brochure in haar visitatierapport en draagt de brochure naar voor om 

kans te maken op een ‘goede praktijk’ voor de sector. 

Onze website werd in 2018 bezocht door 5105 personen, opnieuw een stijging van 15% 

t.o.v. vorig jaar (4437 personen). We plaatsten 29 nieuwsberichten online (t.o.v. 17 in 

2017).

We publiceren regelmatig over onze werking in lokale infobladen zoals Haminfo, De 

Vierschaar, De Kleine Wuiten en De Nieuwe Omroeper. Via deze kanalen bereiken we een 

breed publiek. Enkele thema’s die in 2018 aan bod kwamen zijn: verhuur van garages 

en	moestuinen,	stand	van	zaken	en	toelichting	van	specifieke	projecten,	aanbestedin-

gen, aankondiging van de inhuldiging… Er vonden ook drie persmomenten plaats: bij de 

sloop van het appartementsgebouw in de Dennenstraat, bij de inhuldiging van het Oost-

kouterpleintje en het kunstwerk Cubes#90 en bij de presentatie van onze jaarresultaten 

van 2017 na de Algemene Vergadering.
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Energiecampagne

In 2018 hebben we in samenwerking met vzw Den Azalee extra ingezet op een lagere 

energiefactuur voor onze huurders. Het traject bestaat uit drie pijlers en loopt nog verder 

in 2019:

1. Switchcampagne in het secretariaat

Jaar na jaar toont de VREG aan dat kwetsbare gezinnen zelden of nooit wisselen van 

energiecontract. Heel wat van die gezinnen hebben dus een slapend of duur energiecon-

tract. Nochtans hebben net zij het meeste baat bij zo’n overstap. De besparingen lopen 

al snel op tot honderden euro’s per jaar. Vooral gezinnen met een laag inkomen, 65+’ers, 

langdurig werkzoekenden, gezinnen in een moeilijke woonsituatie, huurders… zijn geen 

actieve ‘switchers’. Velen zijn zelfs nog nooit van leverancier veranderd. Daarom organi-

seerde KOMOSIE vzw in samenwerking met de Energiesnoeiers in 2018 voor de tweede 

maal een grote Switch-campagne tussen 19 en 23 november. 

Op 20 november 2018 gaven de Energiesnoeiers in ons secretariaat advies aan geïnte-

resseerden op basis van hun meterstanden en energiefacturen. Indien gewenst, zorgden 

de medewerkers van Den Azalee voor een overstap naar een nieuw, goedkoper contract.

2. Energiescans aan huis

De energiescan is een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie 

van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. Het team scant de vol-

ledige woning op energieverbruik en energieverlies. De Energiesnoeiers én bewoner(s) 

gaan samen de woning rond en kijken waar er kan bespaard worden op gas- en stroom-

verbruik. Na zo’n energiescan voeren de Energiesnoeiers ook gratis kleine werkjes uit, 

zoals het plaatsen van spaarlampen, ledlampen, spaardouchekoppen en het aanbrengen 

van	radiatorfolie	en	buisisolatie.	Het	zijn	kleine	maatregelen,	waarmee	de	bewoners	flink	

Minder betalen voor energie? 
Kom langs en

  Switch  
gratis mee

www.energiesnoeiers.net

1 Kom met je afrekeningsfactuur van gas en  
elektriciteit naar ons loket. 2 De Energiesnoeiers gaan 

 GRATIS na welk energiecontract voor jou het voordeligst is.  
3 Als je dat wil, helpen we je meteen overstappen.



 

82

wat kunnen besparen op hun energiekosten. De bewoners krijgen ook advies en tips 

over hoe ze zuinig kunnen omspringen met hun energieverbruik. Ook De Zonnige Woonst 

ontvangt een aantal energiebesparingtips. Ten slotte overlopen de Energiesnoeiers sa-

men met de bewoners de energiefactuur. Op basis van het verbruik gaan ze na of er voor 

hen geen goedkopere energieleverancier op de markt is en kunnen de bewoners een 

overstap overwegen. We gaven de opdracht om de bewoners van onze woningen met de 

minst goede energiescore te contacteren. Naast onze eigen inspanningen (dubbel glas, 

dakisolatie, hoogrendementsketel) kan de bewoner nog meer besparen met behulp van 

deze scans en tips.

De Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie. Ze zijn 

opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze energiebesparende 

maatregelen	voeren	ze	bij	voorkeur	uit	bij	maatschappelijk	en	financieel	kwetsbare	

groepen. 

De distributienetbeheerders voor elektriciteit, Eandis en Infrax, hebben een aantal socia-

le, openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelij-

ke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de Energiesnoeiers.
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3. Woonmeters

Een woonmeter meet niet alleen de warmte in de woning, maar ook de vochtigheid. 

Het is een ideaal instrument om de woning energiezuinig te verwarmen en optimaal te 

verluchten. De ingebouwde hygrometer meet de vochtigheid op, waardoor je weet wan-

neer je het huis moet verluchten. Dat zorgt voor een ideaal wooncomfort. De woonmeter 

geeft alles met duidelijke icoontjes aan, zodat ook bewoners die moeite hebben met de 

Nederlandse	taal	alles	makkelijk	kunnen	aflezen	en	ermee	aan	de	slag	kunnen.

We namen deel aan de groepsaankoop voor deze woonmeters en kochten 200 exempla-

ren aan. De energiesnoeiers plaatsen de woonmeters in de bezochte woningen. 

Een kil huis?  
Vocht- en schimmelproblemen?  
Niet evident om dé oorzaak te bepalen.  
Ligt het aan de kwaliteit van de woning?  
Aan een toevallig lek?  
Of aan het verkeerd verwarmen en/of verluchten?  
Vaak is het een combinatie van deze factoren. 
In ieder geval tijd voor actie met de Woonmeter!

Deze Woonmeter werd ontwikkeld in het proefproject  
‘Verwarmen ≠ Verarmen’. 50 gezinnen uit OCMW-
cliënteel ontvingen hem bij de start van de verwarmings-

periode. Deze Woonmeter helpt energiefacturen onder 
controle houden en zorgt voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat. Het begeleidingstraject duurde vier maanden 
(van november 2016 tot februari 2017). 

Project gerealiseerd met steun van het fonds Elia, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

PROJECTPARTNERS

GEINTERESSEERD? CONTACTEER ONS!

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw 
Project Energie en Woonkwaliteit 
Otterstraat 116 | 2300 Turnhout 
T  014 63 31 91 
E  leen.smets@samenlevingsopbouw.be
www.samenlevingsopbouw-ap.be Aan de slag met  

de Woonmeter

WOONMETER
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Klachtenbeheer

In 2018 registreerde De Zonnige Woonst negen klachten ten aanzien van de maat-

schappij, een daling in vergelijking met vorige jaren. De raad van bestuur besprak de 

klachtenbehandeling van 2018 in haar zitting van 14 januari 2019. Het aantal klach-

ten blijft verder dalen.

2014 2015 2016 2017 2018

totaal aantal klachten t.a.v. de maatschappij 

(klachtendecreet)

15 15 16 9 8

klachten volgens ontvankelijkheid

 ontvankelijke klachten 13 12 16 8 7

 onontvankelijke klachten 2 3 0 1 1

ontvankelijke klachten volgens gegrondheid

 gegronde / deels gegronde klachten 10 11 12 6 4

 ongegronde klachten 3 1 4 2 3

gegronde en deels gegronde klachten volgens oplossing

 opgelost / deels opgelost 10 11 11 6 4

 onopgelost 0 0 1 0 0

gegronde en deels gegronde klachten volgens categorie

 administratieve klacht 2 2 1 2 1

 sociale klacht 0 0 0 0 1

 technische klacht 8 9 11 4 2

Eén klacht werd als onontvankelijk beschouwd omdat het een reparatie aan een 

garage betrof die nog nooit eerder gemeld was. Deze melding werd verder via de 

reguliere kanalen behandeld en opgelost. De klachtenbehandelaar kwam hier verder 

niet in tussen.

Drie klachten zijn behandeld, maar werden als ongegrond geregistreerd:

• over de berekening van de huurprijs: we volgden de wettelijke bepalingen;

• over een gerucht over ongeoorloofde toegang en foto’s genomen in de bergingen 

van onze ondergrondse parking;

• een buurtbewoner die niet akkoord is met de plaatsing van een bijenhotel op ons 

perceel. 
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Kort overzicht van de inhoud van de (deels) gegronde klachten:

• Eén administratieve klacht over de afrekening van een waarborg. We wonnen over 

de kwestie verder juridisch advies in en beslisten om de kost niet langer aan te reke-

nen. De woning werd verder correct achter gelaten.

• Eén sociale klacht met betrekking tot de leefbaarheid. 

We ontvingen een gemeenschappelijke klacht van de bewoners van Le Lis over het 

gebruik van de binnentuin door niet-huurders met lawaaioverlast en vandalisme 

tot gevolg. Ook de bewoners van de sociale koopwoningen in de aanpalende straat 

namen met ons contact. Het dossier werd als één klacht behandeld. We zaten met de 

verschillende partijen en onze huisbewaarder aan tafel. We beslisten om tegemoet 

te komen aan de vraag van onze huurders om de tuin voor derden af te sluiten.

• Twee technische klachten:

 › Staat van de woning bij intrede 

Een nieuwe huurder was niet akkoord met onze beslissing om bij aanvang 

van de huur bepaalde werken niet uit te voeren. Daarnaast bleven enkele 

beloofde herstellingen te lang aanslepen. We gingen met de huurder in 

gesprek en hebben alle problemen opgelijst. We lichtten toe waarom be-

paalde zaken niet aangepakt werden. De uitvoering van de actiepunten op 

de lijst werden daarna mee opgevolgd. 

 › Te lange behandeltermijn van een herstelling 

De reparatie werd vrijwel onmiddellijk hersteld. De planning van de plaat-

sing van een inloopdouche werd verder toegelicht. Een taalprobleem zorg-

de voor een moeilijke communicatie tussen de aannemer en de huurder. 

Alle gemelde, gegronde of deels gegronde klachten uit 2018 zijn intussen ook opgelost. 

We streven ernaar om klachten zo snel mogelijk te behandelen en niet te laten aansle-

pen. Daarom geven we de voorkeur aan contact per e-mail of telefoon. Zo kunnen we 

goed peilen naar de situatie en de reactie van de betrokkene op onze beslissingen.
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Controleprocedures

Interne controle

Sinds 2015 past onze maatschappij een aangepaste werkwijze toe voor wat betreft de 

interne controle. De boordtabel met prestatie-indicatoren wordt na afsluiting van elk 

kwartaal besproken door de raad van bestuur.

Naast de standaard controles die ingebed zitten in de reguliere werking vond er in 2018 

een grondig extra nazicht plaats van:

• 30 jaarlijkse huurprijsberekeningen op datum van 1 januari;

• 17 van de 44 tussentijdse huurprijsherzieningen;

• 30 dossiers uit de ingave van de huurlasten voor 2019;

• 317 van 2677 facturen;

• 323 herstellingswerken, ter plekke gecontroleerd door een technisch medewerker en 

36 herstellingswerken, ter plekke gecontroleerd door een extern deskundige (t.o.v. 

1804 werkopdrachten in 2018).

Enkele kleine opmerkingen en aandachtspunten werden met de betrokken medewerkers 

besproken en aangepakt.

In 2018 stelden we twee interne procedures verder op punt: ‘bestelling en controle van 

werken’ en ‘beveiliging van gegevens en activa’. 

Privacybeleid – GDPR 

De Algemene Verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking en het vrije 

verkeer van persoonsgegevens (AVG) trad in werking op 25 mei 2016 en moet worden 

toegepast vanaf 25 mei 2018. Ze vervangt de richtlijn uit 1995 (Richtlijn 95/46/EG). De 

verordening gaat over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Ze geeft aan op welke manier 

we moeten omgaan met de verwerking van persoonsgegevens: wat zijn onze verplichtin-

gen en wat zijn de rechten van onze klant. Bij vaststelling van inbreuken kunnen boetes 

worden opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (afhankelijk van de aard, 

ernst en duur van de inbreuken, opzet of nalatigheid, de genomen maatregelen om de 

schade te beperken, de mate waarin wordt samengewerkt).



87

We troffen verschillende maatregelen in onze interne werking:

• Mede door einde levensduur van onze bestaande servers, schakelde onze maatschap-

pij in 2018 over op een volledige cloudbased data-omgeving. 

• We tekenden in op de raamovereenkomst van de VMSW met betrekking tot de aan-

stelling van een functionaris gegevensbescherming.

• We wijzigden verschillende zaken op onze website:

 › omschakeling van http naar https in functie van een veilige verzending van 

gegevens bij formulieren;

 › de juridische informatie;

 › melding dat er cookies worden bijgehouden en wat de reden hiervan is.

• We beschikken over een intern register met een overzicht van de gegevens die we 

verwerken en bewaren.

• Wanneer een klant opvraagt welke gegevens we over hem/haar bewaren, kunnen we 

deze gegevens eenvoudig uit onze software halen.

• We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met derden die in onze opdracht 

persoonsgegevens verwerken.

• We pasten onze (inschrijvings)formulieren, brochures, deontologische code en model-

contracten aan.

• Onze medewerkers werden gesensibiliseerd via het materiaal dat ter beschikking 

werd gesteld door de VMSW.

Toezicht Wonen Vlaanderen

Basistoezicht sociale verhuring

Onze maatschappij ontving per e-mail van 14 juni 2018 een verslag over het uitgevoerde 

basistoezicht van Wonen Vlaanderen – afdeling Toezicht. Het betrof het nazicht van het 

intern huurreglement en de controle van een afhandeling opzeg. De opmaak van de uit-

tredende	plaatsbeschrijving,	de	afrekening	van	de	onroerende	voorheffing	en	de	afhande-

ling van de waarborg, bij opzeg van een huurovereenkomst, verlopen correct.

Het intern huurreglement diende licht te worden bijgewerkt op vlak van de onderbezet-

tingsvergoeding. Het werd in zitting van 11 september 2018 aan de wettelijke vereisten 

aangepast.
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Globaal toezicht – vervolg 

In de raad van bestuur van 2 mei 2016 werd de vernieuwde werkwijze van het Agentschap 

Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht toegelicht. Voortaan voeren zij elke vijf jaar een glo-

baal onderzoek uit bij elke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en dit voor alle domei-

nen. Bij een positieve beoordeling volgt enkel nog een basistoezicht. 

Tussen 12 en 22 september 2016 vond het onderzoek in onze kantoren plaats. Op 20 

oktober 2016 ontvingen we een evaluatierapport met een actielijst en de vraag om de 

werkwijze van het globaal toezicht te evalueren. De actiepunten werden, zoals afgesproken, 

afgerond tegen 31 mei 2017. Voor het domein ‘sociale koop’ volgde nog een verhoogd toe-

zicht op 21 maart 2018. Tijdens de inspectie werden het inschrijvingsregister, het inschrij-

vingsformulier, zeven kandidaat-kopers, de toewijzingsprocedure én de koopbrochure van 

de koopappartementen in de Slangstraat gecontroleerd. Alle actiepunten werden opgelost.
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kwaliteit van de woningen en woonomgeving

• de SHM staat in voor het onderhoud, het herstel, 

de renovatie, de verbetering, aanpassing of 

vervanging van het sociaal woningpatrimonium, 

waar nodig

sociaal beleid

• de SHM biedt huisvestingsondersteuning aan 

bewoners

• de SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke 

woonzekerheid

• de SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en 

pakt ze aan

• de SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale 

huurprojecten en bij wijkbeheer

klantgerichtheid

• de SHM informeert burgers snel en duidelijk

• de SHM informeert beleidsinstanties en andere 

belanghebbende organisaties snel en duidelijk

• de SHM meet de tevredenheid van klanten

2de visitatieronde

In opdracht van de Vlaams minister van Wonen wordt elke sociale huisvestingsmaat-

schappij (SHM) sinds 2012 doorgelicht onder de naam ‘visitatie’. Drie onafhankelijke 

experten controleren daarbij onze werking op verschillende vlakken, opgedeeld in zes 

prestatievelden. Zij geven een beoordeling aan de hand van een vastgelegd draaiboek 

voor alle maatschappijen.

De zes prestatievelden:

beschikbaarheid van woningen

• de SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

• de SHM verwerft gronden en panden om sociale 

woonprojecten te realiseren

• de SHM stemt haar aanbod af op de noden van 

verschillende groepen

betaalbaarheid

• de SHM bouwt prijsbewust

• de SHM verhuurt prijsbewust

financiële leefbaarheid

• de	SHM	is	financieel	leefbaar

• de SHM beheerst haar kosten goed

• de SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachter-

stal, sociale fraude en domiciliefraude

• de	SHM	heeft	en	gebruikt	een	goed	financieel	

plan
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Na het eerste bezoek in 2012 kreeg De Zonnige Woonst een goed rapport. Na een 

intensieve voorbereiding door medewerkers en raadsleden, ging in september 2018 de 

volgende visitatie in onze kantoren door. Er vonden gesprekken plaats met bestuurders, 

huurders, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken. We willen iedereen 

die tijd maakte om aanwezig te zijn, danken voor hun bijdrage. 

We vinden het belangrijk om onze werking te blijven verbeteren en onze missie te blij-

ven waarmaken. We kijken dan ook uit naar het resultaat. Het ontwerprapport wordt in 

januari 2019 voorgesteld aan onze raad van bestuur. Na goedkeuring door de minister is 

het	definitieve	rapport	te	raadplegen	via	www.dezonnigewoonst.be of  

www.visitatieraad.be.
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Jaarrekening

Cijfers uit de jaarrekening

Activa Boekjaar 2018 Boekjaar 2017

Vaste activa 21/28 86.745.386,47 85.546.324,57

Vlottende activa 29/58 9.149.406,11 8.064.624,93

Totaal van de activa 20/58 95.894.792,58 93.610.949,50

Passiva Boekjaar 2018 Boekjaar 2017

Eigen vermogen 10/15 31.333.542,49 30.677.056,45

Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen

16 1.218.638,52 1.201.563,40

Schulden 17/49 63.342.611,57 61.732.329,65

Totaal van de passiva 10/49 95.894.792,58 93.610.949,50

Resultatenrekening Boekjaar 2018 Boekjaar 2017

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 8.206.056,90 6.064.467,35

Bedrijfskosten 60/66A 7.295.970,11 4.721.706,44

Bedrijfswinst 9901 910.086,79 1.342.760,91

Te bestemmen winst van het 
boekjaar

9905 335.016,07 731.460,20

Evaluatie financiële leefbaarheid

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap Inspectie RWO hebben 

in	2014	samen	een	gedeelde	visie	ontwikkeld	om	de	financiële	situatie	van	een	sociale	

huisvestingsmaatschappij na te gaan. Het resultaat van die samenwerking is de financi-

ele gezondheidsindex (FiGi). 

Het	vertrekpunt	bestaat	uit	tien	financiële	kengetallen	of	ratio’s,	die	elk	voor	drie	opeen-

volgende boekjaren berekend worden. De kengetallen omvatten de vier belangrijkste 

aspecten	van	de	financiële	gezondheid	van	een	onderneming:	liquiditeit,	solvabiliteit,	

rentabiliteit en kostenbeheersing. Via een systeem van scores en wegingen bevat het 

eindresultaat een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie van de 

financiële	gezondheid.

In 2018 ontvingen we de FiGi van 2017 op basis van de boekjaren 2017, 2016 en 2015, 

waarbij de kengetallen van het recentste boekjaar het zwaarst doorwegen in de eind-
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beoordeling. Een score onder de 20 wordt beschouwd als een indicatie voor een proble-

matische	financiële	situatie,	een	score	vanaf	40	geeft	een	goede	financiële	toestand	weer.	

De	financiële	gezondheidsindex	voor	De	Zonnige	Woonst	bedraagt	50,5 op 60, wat een 

heel goede score is.

Normering ratio’s

Ratio 2015 2016 2017

Liquiditeit

Current ratio 0,50 0,50 0,50

Onmiddellijke liquiditeitsratio 1,00 1,00 1,00

Netto kaspositie bij VMSW 1,00 1,00 1,00

Solvabiliteit

Financiële	onafhankelijkheid 1,00 1,00 1,00

Zelffinancieringsgraad 1,00 1,00 1,00

Dekking vreemd vermogen op lange termijn 
door	operationele	cashflow	uit	gewone	 
bedrijfsuitoefening

1,00 1,00 1,00

Rentabiliteit

Operationele marge uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

1,00 0,50 0,50

Exploitatiecashflowmarge 0,50 1,00 0,50

Cost/income-ratio uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

0,50 1,00 0,50

Kostenbeheersing

Werkingskosten als % van de bedrijfsinkomsten 0 0,50 0,50

Legende:
0 voor verbetering vatbaar  0,50 behoorlijk  1,00 goed

FiGi 2015: 48,5 / FiGi 2016: 50/60

Onze maatschappij scoort voor alle indicatoren positief. Voor de indicator ‘kostenbe-

heersing’ zijn we in 2016 gestart met een budgetplan voor kleine investeringen en voor 

onderhoud en herstel. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Onze maatschappij scoort 

op dit onderdeel ondertussen opnieuw behoorlijk.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de 
CVBA met sociaal oogmerk De Zonnige Woonst over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2018 (RPR Gent, afdeling Dendermonde – 
BTW BE 0405.085.262)

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de CVBA met sociaal 

oogmerk De Zonnige Woonst (de “vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag 

voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelge-

ving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene ver-

gadering van 6 juni 2016, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons 

mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de 

jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. Wij hebben de wettelijke controle van de 

jaarrekening van de vennootschap De Zonnige Woonst uitgevoerd gedurende elf opeen-

volgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, 

die de balans op 31 december 2018 omvat, alsook de resultatenrekening van het boek-

jaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van  

€ 95.894.792,58 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boek-

jaar van € 335.016,07.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 

financiële	toestand	van	de	vennootschap	per	31	december	2018,	alsook	van	haar	resul-

taten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in 

België	van	toepassing	zijnde	boekhoudkundig	referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden 

(ISA’s)	zoals	van	toepassing	in	België.	Onze	verantwoordelijkheden	op	grond	van	deze	

standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commis-

saris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologi-

sche	vereisten	die	relevant	zijn	voor	de	controle	van	de	jaarrekening	in	België	nageleefd,	

met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de 

voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-

schikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een 

getrouw	beeld	geeft	in	overeenstemming	met	het	in	België	van	toepassing	zijnde	boek-

houdkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan 

noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materi-

eel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het 

inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, 

het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband 

houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan 

het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te 

beëindigen	of	geen	realistisch	alternatief	heeft	dan	dit	te	doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de 

vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het 

gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin 

ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van ze-

kerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd 

altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kun-

nen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 

beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, 

de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, 

beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief 

kader	dat	van	toepassing	is	op	de	controle	van	de	jaarrekening	in	België	na.
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele

oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende 

de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

• het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s	dat	de	jaarrekening	een	afwijking	van	

materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrij-

gen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is 

groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van 

fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voor-

stellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, 

met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandighe-

den geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;

• het	evalueren	van	de	geschiktheid	van	de	gehanteerde	grondslagen	voor	financiële	

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 

gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronder-

stelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-

informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 

gebeurtenissen	of	omstandigheden	die	significante	twijfel	kunnen	doen	ontstaan	

over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. 

Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop 

betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 

inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controleinformatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de 

vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, 

en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld. 
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Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en 

timing	van	decontrole	en	over	de	significante	controlebevindingen,	waaronder	eventuele	

significante	tekortkomingen	in	de	interne	beheersing	die	wij	identificeren	gedurende	

onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarver-

slag voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toe-

passing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek 

van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (her-

zien	in	2018)	bij	de	in	België	van	toepassing	zijnde	internationale	controlestandaarden	

(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, 

het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van 

vennootschappen	en	van	de	statuten	te	verifiëren,	alsook	verslag	over	deze	aangelegen-

heden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na	het	uitvoeren	van	specifieke	werkzaamheden	op	het	jaarverslag,	zijn	wij	van	oordeel	

dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opge-

steld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk 

voor hetoverwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of 

het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist 

vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij heb-

ben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden. 

Vermelding betreffende de sociale balans

De	sociale	balans	neer	te	leggen	bij	de	Nationale	Bank	van	België	overeenkomstig	arti-

kel 100, § 1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua 

inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel 

belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in 

het kader van onze opdracht.
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Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar 

zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkan-

toor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke con-

trole van de jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen 

werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.

Andere vermeldingen

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 

gevoerd	in	overeenstemming	met	de	in	België	van	toepassing	zijnde	wettelijke	en	

bestuursrechtelijke voorschriften.

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt 

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding 

met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Sint-Niklaas, 14 mei 2019

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor
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Wetgeving

Hieronder geven we een overzicht van de relevante wetgeving uit 2018 en een korte samen-

vatting van de inhoud ervan. Uiteraard verschijnt alle wetgeving ook in het Belgisch Staats-

blad. We bespreken hier enkel de regelgeving die een concrete impact heeft op de werking. 

(bron: jaarverslag VVH)

Decreet van 23 maart 2018 houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse 

Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft (B.S 11 april 

2018)

Dit decreet voorziet de mogelijkheid om een vergoeding aan te rekenen aan de huurder 

die geniet van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit is de basis van het 

split-incentive model, waarop ASTER gebaseerd is.

Decreet van 4 mei 2018 tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende 

de Vlaamse Wooncode wat betreft het voorkooprecht en het sociaal beheers-

recht en houdende de wijzigingen van de diverse bepalingen van het decreet van 

27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (B.S. 7 juni 2018)

Dit decreet past het sociaal beheersrecht aan. Het werkt de juridische knelpunten weg 

en maakt de toepassing eenvoudiger. Daarnaast worden er enkele wijzigingen aange-

bracht aan het recht van voorkoop.

De eerste wijziging zorgt een overeenstemming met de aanpassingen van het sociaal 

beheersrecht. De tweede wijziging herstelt de mogelijkheid om het recht van voorkoop 

uit te oefenen op verwaarloosde woningen. Belangrijk is dat dit sociaal beheersrecht niet 

meer door SHM’s kan uitgevoerd worden.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 houdende de wijziging van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de 

erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en het besluit 

van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van interge-

meentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, wat betreft 

de afstemming op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten (B.S. 25 juni 

2018)

Op 24 juni 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat de regels bepaalt 

voor de vrijwillige samenvoeging of fusie van gemeenten. Een vrijwillige samenvoeging 

van twee of meer gemeenten heeft een impact op het bindend sociaal objectief (het 

aantal bijkomende sociale huurwoningen dat in de periode 2009-2025 ten minste moet 

worden gerealiseerd op het grondgebied van een gemeente), op de werkingsgebieden 

van sociale verhuurkantoren en op de intergemeentelijke samenwerking op het vlak 
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van lokaal woonbeleid. De Vlaamse Regering wijzigde het besluit dat de erkennings- en 

subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren bepaalt, en het subsidiebesluit van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid met als doel 

deze wetgeving af te stemmen op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Decreet van 12 oktober 2018 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, wat betreft de afstemming op de 

vrijwillige samenvoeging van gemeenten (B.S. 31 oktober 2018)

Op 24 juni 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat de regels bepaalt 

voor de vrijwillige samenvoeging of fusie van gemeenten. Een vrijwillige samenvoeging 

van twee of meer gemeenten heeft een impact op het bindend sociaal objectief (het 

aantal bijkomende sociale huurwoningen dat in de periode 2009-2025 ten minste moet 

worden gerealiseerd op het grondgebied van een gemeente), op de werkingsgebieden 

van sociale verhuurkantoren en op de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van 

lokaal woonbeleid. Het decreet grond- en pandenbeleid wordt aan de hand van dit wijzi-

gingsdecreet afgestemd op de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erken-

ning en subsidiëring van huurdersorganisaties en het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidi-

evoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot opheffing van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende bepaling van de toeken-

ning van VIA-subsidies aan de gesubsidieerde huurdiensten 

De krachtlijnen van dit besluit zijn onder meer het optimaliseren van aanvullende erken-

nings- en subsidievoorwaarden, de uitvoering van het Performantiedecreet, het verbete-

ren	van	het	financieel	beheer,	de	optimalisering	van	de	financiering	en	subsidiëring,	het	

invoeren van een aantrekkelijke opstartsubsidie en een aangepast groeipad voor nieuwe 

sociale verhuurkantoren (SVK’s), de integratie van VIA-subsidies en de kwaliteitscontrole 

bij inhuurneming.
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Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van 

voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (Vlaams Woninghuurdecreet) 

(B.S. 7 december 2018)

Met dit Vlaams Huurdecreet voert de Vlaamse overheid een modernisering door van het 

woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op woningen die worden verhuurd 

als hoofdverblijfplaats) en voorziet het een dwingend kader voor huurovereenkomsten 

die betrekking hebben op studentenhuisvesting. Het Vlaams Woninghuurdecreet werkt 

aanvullend ten aanzien van de sociale huurovereenkomsten. Voor die aspecten van de 

huurrelatie die niet geregeld worden in de Vlaamse Wooncode of het Kaderbesluit  

Sociale Huur moet dan gekeken worden naar het privaat woninghuurrecht.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woon-

beleid (B.S. 18 december 2018)

Het decreet over de Vlaamse Wooncode duidt de gemeente aan als regisseur van het 

lokaal woonbeleid. De gemeenten beschikken over de autonomie om zelf beleidskeuzes 

te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die 

inspelen op lokale opportuniteiten. Dit besluit omvat onder meer een regeling van het 

lokaal woonoverleg, het vaststellen van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale 

beleids- en beheerscyclus 2020-2025, een bundeling van alle gemeentelijke opdrachten 

in	het	kader	van	lokaal	woonbeleid,	een	reglementair	kader	voor	de	subsidiëring	van	in-

tergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, subsidies voor 

projecten met een vernieuwend of experimenteel karakter en de ondersteuning door het 

agentschap Wonen-Vlaanderen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van di-

verse bepalingen betreffende het woonbeleid (B.S. 7 december 2018)

Dit besluit omvat het invoeren van een energiecorrectie voor recente sociale huurwonin-

gen, het berekenen van een huurprijs in functie van het inkomen van de huurder (soli-

dariteitsbijdrage) en het bepalen van de marktwaarde van een sociale huurwoning met 

behulp van een objectief schattingsmodel (Huurschatter).

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot instelling van een 

huurwaarborglening (B.S. 13 december 2018)

Met het Vlaams Woninghuurdecreet wordt in de Vlaamse Wooncode een decretale basis 

ingeschreven voor de uitwerking van een huurwaarborgregeling. Op 7 december keurde 

de	Vlaamse	Regering	het	besluit	rond	de	huurwaarborgregeling	definitief	goed.	Een	van	

de wijzigingen in de huurwaarborgregeling is dat het maximale bedrag van de huur-
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waarborg altijd drie maanden huur zal zijn, dus ook wanneer de huurwaarborg op een 

geblokkeerde rekening op naam van de huurder wordt gestort. Dat is nodig om voldoen-

de zekerheid te kunnen verschaffen aan de verhuurder. De huurwaarborglening op haar 

beurt maakt de huurmarkt toegankelijk voor huishoudens met lagere inkomens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het 

Vlaams Woninghuurdecreet (B.S. 19 december 2018)

Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan een aantal bepalingen uit het Vlaams Woning-

huurdecreet vb. inzake kosten en lasten en kleine herstellingen.

Decreet van 21 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (SVK pro decreet) (B.S. 

24 januari 2019)

Het	decreet	creëert	een	nieuw	kader	waardoor	de	bereidheid	van	private	investeerders	

toeneemt om nieuwe woningen te bouwen en aan te bieden aan sociale verhuurkan-

toren, en waardoor een uitgebreider aanbod aan sociale woningen bij sociale verhuur-

kantoren ontstaat. Daarnaast worden een aantal punctuele aanpassingen (vb. oprichting 

Kwaliteitskamer sociaal wonen) doorgevoerd in de Vlaamse Wooncode.
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Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het 
sociaal oogmerk (art.8 van de statuten)

• Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het 

wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot 

wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen 

en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 

februari 2001);

• Gelet op artikel 1 van de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd 

op 7 december 2015 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatblad van 4 

januari 2016 onder het nummer 16000406;

bevestigt de raad van bestuur dat tijdens het dienstjaar 2018 regelmatig toezicht werd 

uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig artikel 3 van haar statuten 

heeft bepaald.

De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven betreffende de investeringen, 

werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal 

oogmerk van de vennootschap te bevorderen. De nieuwe investeringen waren in 2018 

enerzijds gericht op de uitbreiding van het aanbod van sociale woningen en anderzijds 

op de grondige renovatie van de bestaande woningen. 
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Beslissingen van de algemene vergadering  
3 juni 2019

1. Goedkeuring van het jaarverslag
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de  

algemene vergadering van aandeelhouders om het jaarverslag goed te keuren.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2018, inclusief verwerking van 
het resultaat

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de  

algemene vergadering om de jaarrekening afgesloten op 31/12/2018 goed te keuren.

Winstverdeling 2018 (in euro)

692 100 toevoeging overige reserves  344.727,82 euro

694 000 vergoeding van het kapitaal 288,25 euro

 à 131 100 bijzondere reserves  344.727,82 euro

 à 471 000 te betalen dividend 288,25 euro

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur om 

kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap en aan de commissaris-

revisor voor het uitoefenen van deze opdracht tijdens het boekjaar 2018.

4. Benoeming bedrijfsrevisor
Bij schrijven van 2 april 2019 uitgaande van De Zonnige Woonst, werd een aanbesteding 

verzonden aan verschillende bedrijfsrevisoren voor het waarnemen van een mandaat 

van revisor over de boekjaren 2019 tot en met 2021. Op voorstel van de beheerraad 

wordt VGD bedrijfsrevisoren cvba voorgedragen als revisor. Voormelde revisorenvennoot-

schap duidde dhr. Jurgen Lelie, kantoorhouder te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, aan 

als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De duur van het mandaat van de revisor betreft drie jaar, met name de boekjaren 2019 

-2020 -2021 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te hou-

den in 2022 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening 

voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 8.285 euro per jaar exclusief btw en ge-

bruikelijke onkosten. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van het indexcijfer van de  
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consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van 

de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commis-

saris (“auditscope”), alsook in onderlinge overeenstemming.

5. Benoeming bestuurders
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur de jaarvergadering om het (tijdelijke) mandaat van ondervermelde voorlopig 

benoemde bestuurders te bekrachtigen:

• dhr. Filip Van Laecke, afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen (in de plaats 

van Goedele De Cock), vanaf 27 februari 2019, beslist in de raad van bestuur van 11 

maart 2019;

• mevr. Hilde Van de Voorde, afgevaardigde van de gemeente Temse (in de plaats van 

Chris Vervaet), vanaf 28 januari 2019, beslist in de raad van bestuur van 11 maart 

2019;

• dhr. Robby Van der Stock, afgevaardigde van de gemeente Hamme (in de plaats van 

Rudiger Vervaet), vanaf 24 april 2019, beslist in de raad van bestuur van 6 mei 2019;

• dhr. André Raemdonck, afgevaardigde van de gemeente Hamme (in de plaats van 

Jean-Pierre Van der Vorst), vanaf 24 april 2019, beslist in de raad van bestuur van 6 

mei 2019.

De Algemene Vergadering van 1 juni 2015 verdaagde de aanpassing van de samenstel-

ling van de raad van bestuur in overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking 

tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvul-

lende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaat-

schappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van 

sociale huisvestingsmaatschappijen naar ten laatste de algemene vergadering waarop 

de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd (uiterlijk op 1 juli 2019). Dit besluit 

herleidt het aantal bestuursmandaten van 15 naar 9 en stelt vereisten met betrekking 

tot genderdiversiteit (minimaal 1/3de is van het andere geslacht) en verscheidenheid 

van	deskundigheid	(op	o.a.	financieel,	juridisch,	vastgoed,	bedrijfsvoering	en	een	breed	

sociaal vlak).
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Rekening houdend met de bepalingen in dit besluit, de statuten en het huishoudelijk  

reglement, besliste de raad van bestuur in haar zitting van 6 mei 2019 een nieuwe  

samenstelling, met verzoek aan de jaarvergadering om deze te bekrachtigen:

• 5 publieke mandaten: 4 namens de gemeente Hamme, 1 namens de gemeente 

Temse;

 › mevr. Hilde Van de Voorde, afgevaardigde van de gemeente Temse, dit voor 

de duur van het lopende mandaat, eindigend op de algemene vergadering 

van de aandeelhouders in 2020;

 › dhr. Filip Boelaert, afgevaardigde van de gemeente Hamme, dit voor de 

duur van het lopende mandaat, eindigend op de algemene vergadering van 

de aandeelhouders in 2020;

 › dhr. Etienne De Prijcker, afgevaardigde van de gemeente Hamme, dit voor 

de duur van het lopende mandaat, eindigend op de algemene vergadering 

van de aandeelhouders in 2020;

 › dhr. Robby Van der Stock, afgevaardigde van de gemeente Hamme, vanaf 24 

april 2019, beslist in de raad van bestuur van 6 mei 2019, dit voor de duur 

van het lopende mandaat, eindigend op de algemene vergadering van de 

aandeelhouders in 2021;

 › dhr. André Raemdonck, afgevaardigde van de gemeente Hamme, vanaf 24 

april 2019, beslist in de raad van bestuur van 6 mei 2019, eindigend op de 

algemene vergadering van de aandeelhouders in 2022.

• 4 particuliere mandaten:

 › mevr. Hilde Cloostermans-Huwaert, afgevaardigde van de particuliere aan-

deelhouders, dit voor de duur van het lopende mandaat, eindigend op de 

algemene vergadering van de aandeelhouders in 2021;

 › dhr. Koen Mettepenningen, afgevaardigde van de particuliere aandeel- 

houders, dit voor de duur van het lopende mandaat, eindigend op de  

algemene vergadering van de aandeelhouders in 2021;

 › dhr. Danny Poppe, afgevaardigde van de particuliere aandeelhouders,  

eindigend op de algemene vergadering van de aandeelhouders in 2022;

 › mevr. Marita De Medts, afgevaardigde van de particuliere aandeelhouders, 

eindigend op de algemene vergadering van de aandeelhouders in 2022.
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