
algemene vergadering 7 juni 2021



Inhoud



Inhoud

Voorwoord  1

2021- visueel overzicht 3

Doel van de vennootschap 4

Organisatie  6

Bestuur 6

Personeel 9

Grond- en pandenbeleid 14

Verwerving 14

Grondreserve 14

Samenvatting patrimonium 14

Verhuur 15

Huurwoningen 17

Verhuringen 20

Huurders 25

Huurgelden 28

Sociaal beleid 33

Lokaal woonbeleid 38

Kandidaat-huurders 38

Onderhoud en herstellingen 43

Leegstand  45

Verkoop 47

Verkocht patrimonium 47

Sociale koop 47

Actualisatie sociale koop 48

Projecten  50

Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties 50

Oostkouterwijk 50

Renovatie 54

Klimaatdoelstellingen - Actieplan 2050 55

Renovatieprojecten 58

Nieuwbouw 62

Investeringen 66

Globaal Onderzoek toezichthouder 68

Klantgerichtheid 70

Evenementen 70

Coronamaatregelen 71

Klantentevredenheid 72



Voorwoord

Een productief jaar

2021 was een jaar waarin alles een versnelling hoger schakelde: een opeenvolging van 

talrijke ontmoetingen om belangrijke beslissingen te nemen en uitdagingen waar te maken.

Ik ben directie en raad van bestuur dankbaar voor het vertrouwen dat ik hiervoor kreeg.

Ook de gemeente Hamme heeft De Zonnige Woonst altijd gesteund. Dit vertrouwen was 

wederzijds en had tot gevolg dat opgestarte initiatieven gestaag werden verdergezet: Tasibel,

het Go-project in de Loystraat en het mandaat om de besprekingen met de gewestelijke 

maatschappij voor Woningbouw in Zele te finaliseren.

Naast het engagement van beide gemeentebesturen in Hamme en Zele om in 2023 de twee 

bouwmaatschappijen samen te brengen, zijn er nog belangrijke klippen te nemen in 2022.

Opnieuw is wederzijds vertrouwen hiervoor noodzakelijk.

Het gaat niet over wie in de toekomst verder aan het roer zal staan, maar wel wat de uit-

dagingen zullen zijn. Enerzijds zullen er in Zele meer kansen zijn dan vroeger om nieuwe 

projecten te ontwikkelen, anderzijds zullen we afscheid moeten nemen van projecten in 

Buggenhout, Dendermonde, Waasmunster en Temse, omwille van de evenwichtige principes 

die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Opmerkelijk hierbij is dat het Vierschaarproject in 

Waasmunster in november 2021 nog is opgestart. De toekomstige partner van de gemeente 

Waasmunster zal zo meteen een nieuw huisvestingsproject in de portefeuille hebben.

De gemeente Zele zal mee kunnen genieten van de gedrevenheid van het personeel, directie 

en huidige raad van bestuur van De Zonnige Woonst. Toch zal de integratie van beide maat-

schappijen nog een grote uitdaging worden.

2021 was een productief jaar. Zo kende onze maatschappij een stijgend aantal huur-

woningen, met vooral in Hamme een toename. Tasibel werd twee keer opengesteld voor 

bezoekers. Uiterlijk tegen 2024 zullen we hier 62 extra huurwoningen realiseren.

De totaalrenovatie in de Populierenstraat-Oostkouterstraat en Veldstraat in Hamme bracht 19 

huurwoningen terug op de markt. De vervangingsbouw Veldstraat-Populierenstraat en Prieel 

zorgde dan weer voor 24 bijkomende huurwoningen. De oudste wijk binnen ons patrimonium 

beschikt nu over een gezonde mix van appartementen en woningen.

De Zonnige woonst sloot zich aan bij het ASTER-project om in de toekomst zonnepanelen of

zonneboilers te plaatsen op de woningen van de Zonnige Woonst. Ook de Tasibelsite zal 

volledig energiezuinig ontwikkeld worden zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
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gerealiseerd
€ 8.696.753,15
in uitvoering
€ 9.789.151,85
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€ 25.554.005,23

13.898
bezoekers website

- folders, brochures
- bereikbaarheid, coronaproof
- tevredenheidsmetingen

2021 - Samen bouwen aan een goede thuis

Globaal onderzoek

zeer goed resultaat

2

In 2021 werden minder huurwoningen geweigerd. We stelden vast dat het enthousiasme van 

kandidaten hoger is als ze een woning ter plaatse kunnen bekijken dan bij het zien van een 

fotoreportage.

Verder zijn er nog enkele opmerkelijke vaststellingen: kandidaat-huurders zijn vooral alleen-

staanden (66.3%), al dan niet met kinderen. Slechts 11.26% van ons totale huurdersbestand 

betaalt de maximum huurprijs. Huurders besteden ongeveer 18.35% van hun maandelijks 

inkomen aan huurgeld. Het aantal inschrijvingen van kandidaat-huurders is gestegen. Dit is 

gedeeltelijk te wijten aan de coronacrisis waarbij gezinnen hun inkomen zagen dalen. 

Kandidaten die zich digitaal hadden ingeschreven, reageerden minder vaak op de actualisa-

tie van de inschrijving dan diegenen die een persoonlijk gesprek hadden met een van onze 

medewerkers op kantoor.

We bleven in 2021 ook verder inzetten op domiciliefraude.  

Er is nog veel werk aan de winkel, waarbij de medewerkers een cruciale rol zullen spelen.

Dankjewel iedereen!

Genegen,

Etienne De Prijcker

voorzitter
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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 beperking;

• de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en ver-

vreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder

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

eel nader geregeld door de Vlaamse Regering.
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Missie

De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan in een aangename 

buurt voor mensen met een 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 en 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	huisvestingsmaatschap-

pij zijn die actief op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten om haar patrimonium uit te 

breiden en om toekomstige uitdagingen succesvol aan te gaan.
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Organisatie 

Bestuur

Raad van bestuur

Vertegenwoordigers openbare sector

Etienne De Prijcker, voorzitter gemeente Hamme

Jan Laceur, tweede ondervoorzitter gemeente Hamme

André Raemdonck gemeente Hamme

Filip Boelaert gemeente Hamme

Hilde Van de Voorde gemeente Temse

Vertegenwoordigers andere inschrijvers

Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter particulier 

Danny Poppe particulier

Marita De Medts particulier

Hilde Cloostermans - Huwaert particulier

Directeur

Guy Van Gucht

De raad van bestuur vergaderde in 2021 op: 

11 januari 8 februari 8 maart

12 april 10 mei 7 juni

5 juli 12 september 11 oktober

8 november 13 december

De zitpenning bedroeg 200,25 euro en 204,25 vanaf 1 oktober 2021 na indexatie.
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Directiecomité

Etienne De Prijcker voorzitter 

Koen Mettepenningen eerste ondervoorzitter

Jan Laceur tweede ondervoorzitter

Maria De Medts directielid

André Raemdonck directielid

Guy Van Gucht directeur

Het directiecomité vergaderde in 2021 op: 

7 januari 28 januari 25 februari

1 april 29 april 27 mei

24 juni 2 september 30 september

28 oktober 2 december

Aandeelhouders

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

Boelaert Filip 250,00 20 62,50

Cloostermans-Huwaert Hilde 250,00 20 62,50

De Bondt Kathleen 250,00 20 62,50

De Clercq Koen 250,00 20 62,50

De Cock Guido 250,00 20 62,50
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Naam aandeelhouder Nominale waarde 
kapitaal in euro

Aandelen Gestort in euro

De Geyter Michel 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

Huylebroeck Raoul 250,00 20 62,50

Laureys Jo 250,00 20 62,50

Mettepenningen Koen 250,00 20 62,50

Poppe Danny 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

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%.
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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), Lien 

Sap (4/5 tewerkstelling) en Veerle Staelen. 

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; 
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• de (her)berekening van huurprijzen;

• de opvolging van huurwaarborgen;

• de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

• de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie. 

Technische dienst

Evy Smet maakte tot 12 september 2021 deel uit van de technische dienst. 

Zij was verantwoordelijk voor de planning en opvolging van nieuwbouwprojecten. 

Gedurende twaalf jaar konden we rekenen op haar vakkundige inzet. De Zonnige Woonst 

wenst haar veel succes met haar nieuwe functie binnen het familiebedrijf. 

De medewerkers van de technische dienst zijn Jonas Ingels, Claudine Dumon (in dienst 

vanaf 1 oktober 2021) en Erwin Van Puyenbroeck. 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. 
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Interne dienst

De medewerkers van de interne dienst zijn Brent Goossens, Nathalie de Bruyne en Ward 

Diependaele. 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 opmerkingen en suggesties ten aanzien van de maatschappij; 

•  de uitwerking en opvolging van procedures en interne controle;

•  de opvolging van verzekeringsdossiers.

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. 

Jan Adriaenssens is huisbewaarder van de site Slangstraat-Posthoorn.

In augustus 2021 werd Pascale Ysewijn aangesteld als de huisbewaarder van de site 

Velstraat – Populierenstraat – Prieel in de Oostkouterwijk.
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Onze huisbewaarders zijn het eerste aanspreekpunt van de bewoners op de site. 

Bewoners kunnen bij hen terecht met (technische) vragen over hun woning. 

Problemen die ze niet zelf kunnen oplossen, geven zij door aan de technische dienst. 

In het geval van een herstelling ontvangen en begeleiden zij de technici die ter plaatse 

komen. De huisbewaarders informeren de (nieuwe) bewoners over de werking van de 

maatschappij	en	houden	een	oogje	in	het	zeil	om	een	aangename	buurt	te	creëren.

Opleidingen

De personeelsleden van De Zonnige Woonst volgen regelmatig opleidingen. 

Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2021:

Opleiding Datum Duur (uren) Aantal personen

Online opleiding ‘lichaamstaal en micro-ex-
pressies’ (deel 2)

11/01/2021 voormiddag 9

Online opleiding ‘digitale projectopvolging’ 15/01/2021 voormiddag 1

Online opleiding ‘projectsimulator’ 15/01/2021 namiddag 1

Online kijkdagen SocioPACK 27/01/2021 voormiddag 6

Opleiding 'een gedragen communicatieplan 
opstellen'

2/03/2021 3u 1

SocioPack: tweejaarlijkse actualisatie 4/03/2021 voormiddag 2

Online opleiding ‘digitale projectopvolging’ 4/03/2021 voormiddag 1

Online opleiding ‘projectsimulator’ 4/03/2021 namiddag 1

Webinar ‘fraude buitenlands eigendomsbezit’ 30/03/2021 1u 2

Webinar ‘de toegang tot sociale huur’ 27/04/2021 3u 2

Webinar ‘Aster’ 22/04/2021 2u 2

VMSW workshop ‘ERP2050 – renovatieplanning’ 5/05/2021 voormiddag 1

VMSW workshop ‘ERP2050 – renovatieplanning’ 6/05/2021 namiddag 2

Opleiding ‘informatieveiligheid: phishing en 
ransomware’

18/05/2021 2u 1

VMSW online opleiding ‘btw op vastgoed van 
SHM's’ 

28/05/2021 voormiddag 1

EHBO-cursus Rode Kruis 9/09/2021-
23/11/2021

12 lessen van 
2u

1

Basisbestanden Fiadpro 9/09/2021 2u 1

Ingave en raadplegingen Fiadpro 14/09/2021 3u 1

Nulsaldi - vrije lijsten - btw-aangifte (Fiadpro) 5/10/2021 2,5u 1

Tijd winnen in de publieke sector en social 
profit

8/10/2021 6u 1

Debiteurenbeheer bij huurders - meetbaar 
zonder juridische procedure

8/10/2021 3u 1
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Opleiding Datum Duur (uren) Aantal personen

Webinar ‘design & build’ 11/10/2021 1u 3

Online workshop ‘woningkenmerken ‘ 14/10/2021 3u 2

Debiteurenbeheer bij huurders - meetbaar 
zonder juridische procedure

15/10/2021 3u 1

Sociopack 2020 - meldingen & werkopdrachten 26/10/2021 3u 1

Happy	Chief	Officer 14/10/2021 3u 1

Happy	Chief	Officer 21/10/2021 3u 1

Happy	Chief	Officer 28/10/2021 3u 1

Tips & Tricks (Fiadpro) 9/11/2021 2u 1

Bijzonder uitwisselingsmoment met collega’s van andere sociale huis-
vestingsmaatschappijen

Op 21 oktober 2021 brachten de collega’s van de Gewestelijke Maatschappij voor  

Woningbouw Zele en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek een bezoek aan 

De Zonnige Woonst. 

In de voormiddag vonden verschillende rondetafelgesprekken plaats, waarbij de collega’s 

van	de	verschillende	maatschappijen	verspreid	zaten.	Iedereen	wisselde	ideeën	uit	over	

de goede werking van een sociale huisvestingsmaatschappij en gaf nadien aan dat het 

een leerrijke ervaring was. 

In	de	namiddag	was	er	een	fietstocht	om	de	collega’s	het	patrimonium	van	De	Zonnige	

Woonst te leren kennen.



14

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 2021 beoordeelden we 25 voorkoop- en wederinkooprechten.

Grondreserve

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

Oostkouterwijk 466 5.277,06

Posthoorn - Gasmeterstraat 2230 6.374,27

Gasmeterstraat 44* 501 255.000,00

Tasibel* 47.876 3.525.000,00

Kruisbeeldstraat 2520 126.000,00

Neerlandt 5408 270.000,00

Waasmunster
Vierschaar 1144 390.000,00

Totaal 60.145 4.577.651,33

* Waarde inclusief gebouwen

Samenvatting patrimonium

Tot en met 31 december 2021 werden in totaal 2146 woningen gerealiseerd of 

aangekocht:

• 1667 huurwoningen, waarvan

› 1362 huurwoningen

› 59 gesloopte huurwoningen

› 236 verkochte woningen;

• 479 koopwoningen (waarvan 2 nog niet verkocht)

› 50 teruggekochte woningen die nu verhuurd worden

Het patrimonium bestaat op 31 december 2021 uit 1412 huurwoningen en 2 nog te 

verkopen koopwoningen.

Verhuur

In dit hoofdstuk staat de verhuring van 2021 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven 

steeds de situatie weer op 31 december 2021.

*Opgelet! In bovenstaande grafiek slaat het aantal kandidaat-huurders op het gemiddeld 

aantal kandidaat-huurders doorheen het jaar 2021.

In 2021 werd opnieuw versterkt ingezet op het aansporen van zittende huurders in 

een onderbezette woning om te verhuizen naar een woning op hun maat. Deze inzet 

verklaart mede waarom het aantal kandidaat-huurders die reeds huurder zijn van De 

Zonnige Woonst, gestegen is in verhouding tot 2020 en tot het aantal nieuwe kandidaat-

huurders.

Naar aanleiding van de oplevering van het nieuwbouwappartement in de Oostkouterwijk

en de aankomende afwerking van het nieuwbouwproject op de hoek van het Marktplein 

en de Peperstraat, leek dit ons het ideale moment om onderbezetting verder tegen te 

gaan. Huurders uit de buurt, die een te grote woning huren, kregen van ons een brief met 

de vraag of ze interesse hadden in een van de nieuwbouwprojecten.

0

300

600

900

1200

1500

aa
nt

al
 w

on
in

ge
n

ve
rh

uu
rb

ar
e 

pa
nd

en

so
ci

al
e 

hu
ur

de
rs

ka
nd

id
aa

t-
hu

ur
de

rs
ni

eu
w

ka
nd

id
aa

t-
hu

ur
de

rs
re

ed
s 

hu
ur

de
r

hu
ur

de
rs

 b
ui

te
n

so
ci

aa
l h

uu
rs

te
ls

el

2020 2021

1395 1412
1368 1395

1334
1369

5 5

582

506

46 68



15

Verhuur

In dit hoofdstuk staat de verhuring van 2021 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven 

steeds de situatie weer op 31 december 2021.

*Opgelet! In bovenstaande grafiek slaat het aantal kandidaat-huurders op het gemiddeld

aantal kandidaat-huurders doorheen het jaar 2021.

In 2021 werd opnieuw versterkt ingezet op het aansporen van zittende huurders in

een onderbezette woning om te verhuizen naar een woning op hun maat. Deze inzet

verklaart mede waarom het aantal kandidaat-huurders die reeds huurder zijn van De

Zonnige Woonst, gestegen is in verhouding tot 2020 en tot het aantal nieuwe kandidaat-

huurders. 

Naar aanleiding van de oplevering van het nieuwbouwappartement in de Oostkouterwijk

en de aankomende afwerking van het nieuwbouwproject op de hoek van het Marktplein

en de Peperstraat, leek dit ons het ideale moment om onderbezetting verder tegen te

gaan. Huurders uit de buurt, die een te grote woning huren, kregen van ons een brief met

de vraag of ze interesse hadden in een van de nieuwbouwprojecten. 
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De verhuis van de bewoner van een onderbezette woning houdt een win-win in voor 

zowel de huurder als voor ons. De verhuizende huurder krijgt voorrang op de wachtlijst 

én de kans om te verhuizen naar een splinternieuwe woning. Wij kunnen op onze beurt 

de grotere woning aanbieden aan (kandidaat-)huurders met een groter gezin.

Jaarlijks berekenen we de bezetting van de woningen. In 2021 zijn de cijfers niet veel 

veranderd tegenover vorig jaar. Enkel in de een- en tweeslaapkamerwoningen is de 

bezetting iets gedaald, namelijk van 88% (percentage slaat op het aantal personen ten 

opzichte van het aantal slaapkamers) naar 85%. Concreet betekent dit dat er iets meer 

alleenstaanden in een tweeslaapkamerwoning verblijven. Bij de inschrijvingen worden 

alleenstaanden gestimuleerd om zich vooral in te schrijven voor een eenslaapkamer-

woning. We blijven de onderbezetting verder monitoren om het bezettingspercentage 

van woningen zo hoog mogelijk te houden. 

Verklaring: 

• Alleenstaanden met één kind komen in aanmerking voor een drieslaapkamerwoning. 

Aangezien de druk op tweeslaapkamerwoningen het grootst is, krijgen dergelijke

gezinnen vaak een drieslaapkamerwoning aangeboden. 

• Er wonen nog heel wat gezinnen in een onderbezette woning en er is nog geen

beslissing genomen om ze verplicht op te schrijven voor een aangepaste woning. 

• Enkele onderbezette woningen zijn, na de verhuis van de huurder, niet opnieuw

verhuurd wegens een grondige renovatieplanning. 

De	cijfers	van	de	sociale	huisvestingsmaatschappijen	in	Oost-Vlaanderen	– de	recent-

ste	cijfers	dateren	van	2020	– geven	aan	dat	we	qua	onderbezetting	gemiddeld	scoren	

terwijl we dit toch als een ‘sterke prestatie’ interpreteren. Immers, enerzijds pakken we 

onderbezetting aan bij zittende huurders en anderzijds laten we onze kandidaten (toch) 

toe om een slaapkamer extra t.o.v. het aantal gezinsleden te kiezen. 

Een voorbeeld hiervan is dat een alleenstaande zich mag inschrijven voor zowel een een- 

als twee-slaapkamerwoning.
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Huurwoningen

Samenvatting huurpatrimonium

Aantal huurwoningen op 31 december 2021: 1412 

Hamme: 1278

Temse:  79

Waasmunster: 55

887 huizen

525 appartementen

Aantal autobergplaatsen (garages, carports, ondergrondse autostaanplaatsen): 

517	waarvan	7	voorbehouden	als	fietsenberging

Aantal groente- en fruittuinen:

12

In 2021 werden 7 onverhuurbare woningen verkocht.

We verhuren 5 woningen buiten het sociaal stelsel.

Het gaat om woningen die verhuurd kunnen worden:

• met het oog op de huisvesting van een bijzondere doelgroep (1);

• met het oog op de tijdelijke opvang van personen die in een noodsituatie

verkeren (1);

• met het oog op het onderbrengen van gemeenschapsvoorzieningen in het kader van

de leefbaarheid;

• met het oog op het vermijden van leegstand in afwachting van renovatie, sloop of

verkoop (1);

• aan huisbewaarders (1);

• aan personen met een ondersteunende functie die de leefbaarheid en sociale veilig-

heid kunnen bevorderen (1);

• met het oog op de bevordering van de bewonersparticipatie.
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Evolutie van het aantal huurwoningen

Aantal woningen in huur per regio

In Temse, Tielrode, werden 5 woningen verkocht. In Hamme, Vlierkouterwijk, werd 

1 woning verkocht en in de Oostkouterwijk werd ook 1 woning verkocht.

In de Oostkouterwijk werden 24 appartementen gebouwd in 2021.
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Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers 

.

aantal slaapkamers 1 2 3 4

eengezinswoningen 110 151 515 100

appartementen 241 215 78 0

totaal 351 366 594 100

Omdat onze wachtlijsten aantonen dat de vraag naar tweeslaapkamerwoningen stijgt, 

blijven we in onze projecten voornamelijk op dit type woningen inzetten.

We hebben één vijfslaapkamerwoning. Hiervoor werd geen extra kolom in de tabel aan-

gemaakt.

Woningen volgens datum van eerste bewoning
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Opgelet, deze cijfers wijzen op de datum waarop de woningen voor het eerst verhuurd 

werden. De totaalrenovatie van een woning verandert niets aan de datum van eerste  

bewoning. Het cijfer is dus niet indicatief voor de renovatietoestand van ons  

patrimonium.

Verhuringen

(Versnelde) toewijzingen

In 2021 wezen we 267 keer een huurwoning toe aan een kandidaat-huurder: 143 keer 

werd het aanbod aanvaard en in 124 gevallen weigerde de kandidaat-huurder de aan-

geboden woning (dit is een aanvaardingspercentage van 54%).

Er werden 9 toewijzingen van senioren- of rolstoelwoningen aanvaard.

Na twee keer een woning te weigeren wordt een kandidaat-huurder van de wachtlijst 

geschrapt en dient hij zich opnieuw inschrijven.

Op basis van samenwerkingsovereenkomsten met het OCMW Hamme en het kinder-

tehuis	Dageraad	(Spoor56)	kan	aan	specifieke	doelgroepen	een	woning	versneld	toege-

wezen worden. In 2021 werd er twee keer een versnelde toewijzing toegepast.

We stellen vast dat er dit jaar meer woningen werden aanvaard dan geweigerd bij de 

toewijzing van een huurwoning. De voorbije drie jaren lag het cijfer van het aantal 
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weigeringen steeds hoger dan het aantal aanvaardingen. Het nieuwbouwproject in de 

Veld- en Populierenstraat en de negentien totaalrenovaties in de Oostkouterwijk zorgen 

voor minder weigeringen in 2021.

Wanneer we de cijfers van Vlaanderen (2020) bekijken, zien we dat we ons onder het 

gemiddelde bevinden. Het gemiddeld aantal weigeringen in functie van het totaal aantal 

toewijzingen bedraagt 60% in Vlaanderen (55% voor De Zonnige Woonst in 2020). In de 

tabel hierboven zien we dat De Zonnige Woonst een weigeringspercentage van ‘slechts’ 

46 % heeft op haar woningen. We scoren hier dus heel sterk, allicht door onze klantge-

richte benadering bij inschrijving én toewijzing.

We stellen vast dat de kandidaten enthousiaster zijn bij het bekijken van een woning ter 

plaatse in vergelijking met het aanvaarden van een woning op basis van een foto- 

reportage. De kandidaten bekijken graag de grootte van de verschillende kamers en  

willen ook de kamerindeling zien. Door de vragen die we al gekregen hebben, weten we 

dat kandidaten dit moeilijker kunnen beoordelen op basis van een fotoreportage.

Ter plekke de woning bezichtigen is het ideale scenario om een woning voor te stellen 

aan een kandidaat. Toch willen we ook de voordelen van de coronaperiode niet naast ons 

neerleggen. Indien nodig kunnen we meteen overschakelen naar een online bezichtiging. 

Als de kandidaten niet ter plaatse kunnen komen, hebben we een alternatief.

Het aantal weigeringen blijft een aandachtspunt. We zoeken steeds opnieuw naar 

stimuli om het aantal weigeringen zo laag mogelijk te houden:

• kandidaat-huurders persoonlijk begeleiden bij het maken van hun keuzes;

• de begeleiding van een medewerker tijdens het bezoek aan een toegewezen woning. 

Voor de bezichtiging van een woning bestaat er een handleiding met richtlijnen. We

schakelden recent ook alle werknemers in om bezichtigingen te begeleiden. Dit heb-

ben we gedaan om verschillende redenen: enerzijds kunnen we nu de begeleidende

medewerker	afstemmen	op	het	profiel	van	zowel	woning	als	kandidaat,	anderzijds

geraken de medewerkers op deze manier meer vertrouwd met het patrimonium;

• de planning van volledige renovaties om oude woningen terug als volwaardige

opties te kunnen aanbieden.

Het proces ‘einde verhuur’ zal in 2022 grondig herbekeken worden om het nog vlotter en 

efficiënter	te	laten	verlopen.	Hiermee	hopen	we	de	leegstand	tussen	twee	verhuringen	

korter te houden.
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Door totaalrenovatie of vervangingsbouw proberen we oude woningen in een nieuw 

jasje te stoppen en ons patrimonium herop te waarderen. Volgens de cijfertabel die we 

driemaandelijks bespreken in de raad van bestuur, stellen we vast dat de EPC-waarde 

van ons patrimonium verder daalt (zie p. 57). Hieruit kunnen we besluiten dat de  

kwaliteit van onze woningen er continu op vooruitgaat.

Nieuwe huurovereenkomsten

aantal nieuwe  
huurovereenkomsten

aantal  
eenheden

verhouding

Hamme 140 1106 13%

Moerzeke 4 105 4%

Kastel 3 12 25%

Zogge 8 50 16%

Sint-Anna 0 11 0%

Tielrode 0 48 0%

Elversele 0 31 0%

Waasmunster 4 55 7%

Nieuwe huurovereenkomsten per type

2021 2022

A1 17 17

A1 senior 9 16

A2 13 44

A3 10 11

H1 2 2

H1 senior 9 8

H2 15 20

H2 roelstoelgebruiker 1 1

H3 34 34

H4 4 6

H5 0 0

A = appartement H = huis, eengezinswoning 1 – 5 = aantal slaapkamers
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Nieuwe huurovereenkomsten per type versus huurpatrimonium

aantal nieuwe  
huurovereenkomsten

aantal  
eenheden

verhouding

1 slaapkamer 43 351 12%

2 slaapkamers 65 366 18%

3 slaapkamers 46 594 8%

4 slaapkamers 6 100 6%

5 slaapkamers 0 1 0%
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Afrekening huurwaarborgen

De directieraad bespreekt maandelijks de afrekening van de huurwaarborgen van 

vertrokken huurders. 

Uitschieters in de cijfers zijn hoofdzakelijk te verklaren door gerechtelijke procedures. 

Hierbij worden vaak aanzienlijke bedragen teruggevorderd, zeker wanneer de sociale 

korting teruggevorderd wordt van de huurders omwille van fraude.
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Huurders

Algemeen profiel van onze huurders

• 66,3% bestaat uit alleenstaanden (al dan niet met kinderen);

• 50,5% is 60 jaar of ouder;

• 64,9% heeft een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen tussen de 10.001 en 20.000

euro.

Overzicht aantal huurders volgens gezinstype

Het aandeel alleenstaanden blijft stijgen in vergelijking met de vorige jaren en zij vor-

men nog steeds de grootste groep. Het aandeel eenoudergezinnen stijgt licht. Het aantal 

paren met en zonder kinderen blijft dalen.
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd

Het huurdersbestand blijft over het algemeen hetzelfde, met de huurders ouder dan 60 

jaar als grootste groep en een miniem aantal huurders jonger dan 21 jaar. 

De groep boven de leeftijd van 60 jaar vertegenwoordigt 49,7% van ons huurders- 

bestand. De groep onder die leeftijd vertegenwoordigt de andere helft.
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Inkomen huurders

In 2020 stelden we een sterkere daling van het aantal huurders met hogere inkomens 

vast. Het aantal huurders met een jaarinkomen hoger dan 30.000 euro is in 2021 zelfs 

drastisch gedaald, omdat er naar een recenter inkomen gekeken kan worden. Dit werd in 

het jaarverslag van 2020 verklaard door de decreets-wijziging die op 1 januari 2020 in 

werking trad. Het referentie-inkomen is het inkomen van het jaar waarop het laatst be-

schikbare aanslagbiljet betrekking heeft. Dit is dus niet noodzakelijk meer het inkomen 

van maximum drie jaar geleden.

Deze verschuiving heeft zich in 2021 opnieuw bevestigd, mits een lichte daling van het 

aandeel inkomens tussen 10.001 en 20.000 euro.

In 2020 startte de coronacrisis, waardoor veel huurders hun job kwijtgeraakt zijn, of het 

moesten doen met een lager inkomen. In 2021 werden de maatregelen tegen het  

coronavirus verdergezet, met de nodige impact op de inkomens.
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Overzicht huurovereenkomsten 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.

Aantal huurovereenkomsten o.b.v. huurperiode - 2021

Huurgelden

Reëel betaalde huurprijzen

De marktwaarde is de prijs die de woning zou hebben op de private huurmarkt. 

De basishuurprijs is de marktwaarde. Deze wordt vastgelegd in de huurovereenkomst en 

wordt gebruikt voor de huurprijsberekening.
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Reële huur versus basishuur

De	totale	reële	te	ontvangen	huur	per	maand	bedraagt	58,63%	van	de	totale	basishuur	

per maand

Totale basishuur  
(EUR) per maand

Totale reële huur  
(EUR) per maand

%

1/1/2021 821.710,00 481.797,00 58,63

1/1/2020 823.616,00 477.744,18 58,00

1/1/2019 761.533,00 447.802,05 58,80

1/1/2018 755.817,00 450.970,04 59,67

1/1/2017 744.526,00 448.015,87 60,18

1/1/2016 690.714,00 420.617,78 60,89

1/1/2015 671.237,00 409.430,07 61,00

1/1/2014 674.114,00 407.217,73 60,41

1/1/2013 659.550,00 402.914,33 61,09

1/1/2012 644.914,00 400.132,03 62,04

1/1/2011 629.382,00 382.719,28 60,81

In	de	grafiek	hierboven	vindt	u	een	overzicht	van	de	voorziene	maandelijks	te	ontvangen	

reële	huur	(excl.	vergoedingen	en	huurlasten)	en	de	totaliteit	van	de	maandelijkse	 

basishuren op basis van de verhuurde eenheden sedert 2011. We noteren voor 2021 dat 

het	percentage	van	de	reëel	betaalde	huurprijzen	ten	aanzien	van	de	basishuur	weer	

beperkt steeg.
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Reële huur

De	totaal	ontvangen	reële	huurgelden	stegen	beperkt	van	477.744,18	euro	naar	 

481.797 euro of 0,85 %. De daling van de totale basishuur per maand t.o.v. 2020 kan de 

slechts	lichte	stijging	van	de	reële	huur	verklaren.

Totale reële huur  
(EUR) per maand

% t.o.v. 
vorig jaar

1/1/2021 481.797,00 100,85 %

1/1/2020 477.744,18 106,68 %

1/1/2019 447.802,05 99,29 %

1/1/2018 450.970,04 100,65 %

1/1/2017 448.015,87 106,51 %

1/1/2016 420.617,78 102,73 %

1/1/2015 409.430,07 100,54 %

1/1/2014 407.217,73 101,06 %

1/1/2013 402.914,33 100,69 %

1/1/2012 400.132,03 104,54 %

1/1/2011 382.719,28 107,54 %
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Reële huur versus inkomen

Gemiddelde reële 
huur (EUR) per  

woning per maand

Evolutie  
t.o.v. 2010 (%)

Gemiddeld geïndexeerd 
gezinsinkomen (EUR) 

per jaar

Evolutie t.o.v. 2010 
(%)

1/1/2021 362,00 126,44 23.737,00 116,26

1/1/2020 359,47 125,31 23.487,52 115,03

1/1/2019 340,02 118,53 22.719,98 111,28

1/1/2018 338,31 117,94 22.624,32 110,81

1/1/2017 334,09 116,46 22.468,22 110,05

1/1/2016 332,24 115,82 22.002,95 107,77

1/1/2015 327,28 114,09 21.874,20 107,14

1/1/2014 323,70 112,84 21.681,80 106,20

1/1/2013 311,13 108,46 21.810,05 106,82

1/1/2012 312,76 109,03 22.072,53 108,11

1/1/2011 299,46 104,39 20.575,11 100,77

1/1/2010 286,86 100 20.416,88 100

De	gemiddelde	reële	huurprijs	en	het	gemiddeld	geïndexeerd	gezinskomen	per	jaar	zijn	

licht gestegen.

150 huurders (11,26 % van ons totaal huurdersbestand) betalen de maximum huurprijs 

voor een woning. 88,74 % betaalt een lagere huurprijs door toegekende verminderingen 

(aantal personen ten laste, patrimoniumkorting, inkomen). Deze cijfers zijn vergelijkbaar 

met	de	vorige	jaren.	De	laagst	betaalde	maandelijkse	reële	huurprijs	(exclusief	huur-

lasten) bedraagt 160 euro, de hoogste 811 euro. 
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gemiddelde reële 
huur (EUR) per  

woning per maand

Gemiddeld geïndexeerd 
belastbaar  

gezinsinkomen (EUR) 
per jaar

Woonquote: ver-
houding huurprijs / 

inkomen per maand 
(%)

1/1/2021 362,00 1.972,56 18,35

1/1/2020 359,47 1.957,29 18,36

1/1/2019 340,02 1.893,33 17,96

1/1/2018 338,31 1.885,36 17,94

1/1/2017 334,09 1.872,35 17,84

1/1/2016 332,24 1.833,58 18,12

1/1/2015 327,28 1.822,85 17,95

1/1/2014 323,70 1.806,82 17,92

1/1/2013 311,13 1.817,50 17,12

1/1/2012 312,76 1.839,38 17,00

1/1/2011 299,46 1.714,59 17,47

1/1/2010 286,86 1.701,41 16,86

De Zonnige Woonst kreeg van de visitatiecommissie een beoordeling ‘zeer goed’ op de 

parameter ‘prijsbewust verhuren’. Gemiddeld besteden onze huurders 18,35 % van hun 

maandelijks inkomen aan het huurgeld. Bij meer dan 60% van de andere sociale huis-

vestingsmaatschappijen lag dit aandeel hoger.
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Jaarlijks ontvangen huur

Sociaal beleid

Dubieuze vorderingen en oninvorderbare bedragen

In de jaarrekening is een waarderingsregel opgenomen die bepaalt dat vorderingen op 

vertrokken en zittende huurders dubieus worden op het einde van het jaar zodra deze 

ouder zijn dan zes maanden. Op deze vordering wordt een waardevermindering geboekt 

van 100%. Op 31 december 2021 werd een waardevermindering van 39.244,69 euro 

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

gegarandeerd is. De hoogte van dit bedrag is mede te verklaren door een dossier van 

fraude met inwoning, waarbij een bedrag van 15.922,15 euro verschuldigd is door de 

huurder.

De openstaande bedragen worden echter nog via een lopende procedure van huur-

achterstal en gerechtelijke opvolging, zoveel als mogelijk teruggevorderd. Indien wij een 

schriftelijk bericht krijgen dat deze vordering als oninbaar moet beschouwd worden, dan 

wordt deze afgeboekt.
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Het debiteurenreglement zegt dat indien de betrokken (ex-) huurder niet meer solvabel 

is	of	niet	meer	opgespoord	kan	worden,	we	de	vordering	definitief	als	oninvorderbaar 

beschouwen en zelf ten laste moeten nemen. Deze boeking wordt gedocumenteerd met 

een document van een extern persoon (advocaat, deurwaarder, vonnis vrederechter…).

Bij de afsluiting van het boekjaar 2021 werd 12.512,01 euro afgeboekt wegens  

oninvorderbaar.

Betalingsachterstand

Op 31 december 2021 bedroeg de openstaande huurachterstal 28.330 euro.

Duurzaam incasso

In 2020 startten we met het pilootproject ‘Duurzaam Incasso’. Tijdens de evaluatie hier-

van	is	gebleken	dat	beide	partijen	–	zowel	huurder	als	maatschappij	−	er	financieel	beter	

van worden. Om die reden is dan ook beslist om het testproject structureel verder uit 

te bouwen in 2021. Ondertussen is er verder gewerkt aan de positionering van ‘Duur-

zaam Incasso’, opdat alle partijen een duidelijk inzicht krijgen in dit project (zie volgend 

schema).
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Raadsman (4)

CAW / OCMW (3)

Duurzaam Incasso (2)

Sociale Dienst SHM (1)

Huurders die problemen hebben met de betaling van de huur, worden begeleid om na 

te gaan waar de problemen zich situeren. Vervolgens krijgen ze ondersteuning om hun 

betalingsproblemen	op	te	lossen.	Het	finale	doel	is	om	minder	problematische	verhurin-

gen te hebben.

In 2021 lag het accent vooral op individuele ontmoetingen met de huurders. Via intake-

gesprekken gaat men de problematiek na. Samen met de medewerkers van de sociale 

dienst zoekt het team van ‘Duurzaam Incasso’ naar een structurele oplossing. In een 

volgende fase worden er infovergaderingen georganiseerd en wordt er aan groep- 

coaching gedaan, waarbij een aantal huurders samen geplaatst worden. Het is belangrijk 

om	tijdens	die	vergaderingen	een	vertrouwenssfeer	te	creëren.

Het proefproject bestond uit de individuele begeleiding van een dertigtal huurders. 

Door	de	focus	op	de	huurder	te	leggen,	werden	huurgelden	sneller	geïnd.	

Een multidisciplinaire benadering bleek hierbij succesvol te zijn.

De begeleiding gebeurt door zowel een externe partij als door een interne medewerker. 

De begeleiding is arbeidsintensief maar levert resultaten op. Er ontstaat een vertrou-

wensrelatie waardoor de huurder sneller contact durft op te nemen bij diverse proble-

men (betalingsmoeilijkheden, technische meldingen of vragen over de huurprijs). 

‘Duurzaam Incasso’ tracht de huurachterstal structureel aan te pakken. Geen enkel dossier 

van de huurders die eraan hebben deelgenomen heeft geleid tot een uithuiszetting of 

opstart van een dossier bij de raadsman. 

De kost van het proefproject is lager dan de traditionele kost voor een gerechtelijke aan-

maning, opzeg of uithuiszetting. Bovendien is de kost die aan de raadsman wordt betaald 

steeds een ‘verloren kost’ terwijl het project ‘Duurzaam Incasso’, naast een positief saldo 
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voor de maatschappij, eveneens een investering is in onze huurders. 

Het project wordt door alle partijen als positief ervaren. De huurders begrijpen duide-

lijk het doel van het project en vinden het een meerwaarde dat De Zonnige Woonst ook 

inzet op een (beperkte) sociale ondersteuning die past binnen de basisbegeleidingstaken 

van de huisvestingsmaatschappij (informeren en doorverwijzen naar externe partners). 

Wij richten ons met dit project enkel op diegenen die niet aankloppen bij andere onder-

steuningsinstanties (CAW, OCMW...) en die problemen hebben met het tijdig en volledig 

betalen van de huurgelden. In die zin werken we ook samen met andere ondersteunings-

diensten, zonder hun werk over te nemen. 

‘Duurzaam Incasso’ integreren in onze procedure huurachterstal lijkt ons zeker een 

meerwaarde te hebben. Huurders met betalingsmoeilijkheden steken vaak hun hoofd in 

het zand en door aanklampend te werken kunnen ook andere problemen gedetecteerd 

worden. 

Om dit project op grotere schaal te realiseren, willen we graag verder onderzoeken  

welke alternatieve vormen van begeleiding we kunnen voorzien. Zo denken we aan een 

test met een wekelijkse inning van huurgelden bij een aantal huurders en aan work-

shops	in	groep	rond	specifieke	topics	(bv.	de	energiefactuur,	wat	te	doen	bij	inkomens-

verlies, besparingstips…) 

Ondanks de intensieve begeleiding zien we de cijfers van de achterstallen stijgen. Er zijn 

verschillende factoren die hierin een rol spelen: 

• de coronacrisis heeft ertoe geleid dat het inkomen van verschillende huurders is 

gedaald. Vooral bij alleenstaanden zorgt dit er vaak voor dat ze hierdoor de huur niet 

meer kunnen betalen; 

• de stijgende aardgas- en energieprijzen; 

• onze maatschappij zet sterk in op domiciliefraude, binnen-en buitenlandse eigen-

dommen. Hierdoor vorderen we onterechte sociale genoten kortingen terug, wat 

vaak resulteert in aanzienlijke bedragen; 

• ook de terugvordering van huurschade die onvoldoende gedekt is door de huurwaar-

borg, is in deze achterstallen opgenomen. 

We zien in deze factoren eigenlijk net extra redenen om zeker verder te werken met 

Duurzaam Incasso. Immers, de nood was al hoog en die lijkt door de maatschappelijk 

gewijzigde context alleen maar toegenomen. 
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Het project werkt duidelijk zijn vruchten af, zoveel is duidelijk. In combinatie met  

relevante en noodzakelijke afbetalingsplannen slagen we erin de achterstallige huur-

gelden te verminderen bij de ‘deelnemende’ huurders. 

Bovendien slagen we er regelmatig in de achterstallen die onstaan door domiciliefraude, 

huurschade of eigendommen, in een dadingsoverkomst te gieten via onze raadsman. De 

afbetalingen nemen dan vaak verschillende jaren in beslag. 

Net door deze terugvorderingen ook effectief te kunnen innen en niet als oninvorderbaar 

te moeten boeken geven we een sterk signaal aan alle huurders die elke gezinswijziging 

melden en hun woning als een goede huisvader beheren.

 

Problematische verhuringen

Op 31 december 2021 zijn er nog dertig lopende dossiers bij de raadsman. Hier wordt in 

eerste instantie advies gevraagd, maar indien nodig worden de dossiers ingeleid bij het 

vredegerecht voor een poging tot verzoening of voor de ontbinding van de huurovereen-

komst.

Het gaat voornamelijk over:

• het niet reageren op de rappelprocedure van de huurachterstal;

• het niet naleven van het afgesproken afbetalingsplan;

• betwisting van de afrekening van de huurwaarborg;

• het niet onderhouden van de woning;

• domiciliefraude, niet-bewoning of eigendomsbezit.

In 2021 werden veertien nieuwe dossiers van (domicilie)fraude geopend.

Op 31 december 2021 zitten er 28 huurders met achterstal in een collectieve schulden-

regeling en lopen er 62 afbetalingsplannen.
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Lokaal woonbeleid

Lokaal woonoverleg

In 2021 namen we op de volgende momenten deel aan het lokaal woonoverleg (LWO):

• 14 januari: Waasmunster

• 17 maart: Hamme (digitaal overleg)

• 12 juli: Waasmunster

Overlegorganen en lokale samenwerking

Onze diensten werken frequent samen met verschillende lokale organisaties: OCMW 

Hamme, Spoor 2, 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… Deze samenwerkingen dragen 

bij aan een vlottere invulling van de woonbehoeften van kandidaat-huurders en huur-

ders.

Kandidaat-huurders

Wachtlijst

Nieuwe inschrijvingen

In 2021 werden er 279 nieuwe inschrijvingen geregistreerd. In 2020 lag het aantal 

nieuwe inschrijvingen op 241. Na een schommeling gedurende de laatste vier jaren,  

hebben we nu toch een redelijk hoog niveau bereikt. Ten eerste zijn er dit jaar meer 

zittende huurders ingeschreven door het initiatief om de onderbezetting tegen te gaan. 
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Verder zijn er meer nieuwe inschrijvingen door de extra woonnood die er momenteel 

heerst. Ten slotte zien we ook dat door de digitale manier van werken, meerdere inschrij-

vingen kunnen plaatsvinden op dezelfde termijn tegenover het inschrijven van kandida-

ten op kantoor. Het afgelopen jaar schreven kandidaat-huurders zich zowel digitaal als 

op kantoor in.

Evolutie wachtlijst

In 2021 stonden er gemiddeld 574 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wacht-

lijsten. 2021 was een oneven jaar. Dit betekent dat er een actualisatie van de wachtlijst 

plaatsvond. Net zoals vorige jaren heeft dit een daling van het aantal kandidaten op de 

wachtlijst tot gevolg gehad.

Actualisatie

In  uitvoering van artikel 6.10, eerste lid, 7° van het Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex 

Wonen zijn we verplicht om op bepaalde tijdstippen het register van de kandidaat-huur-

ders te actualiseren.

Omwille van de coronamaatregelen, het basiskader voor de werking van de woningmarkt 

tijdens de coronapandemie (protocol woningmarkt) en de code rood/oranje tot en met 

19 september 2021, moest de actualisatie uitgesteld worden. Met de komst van kleur-

code groen op 20 september 2021 konden we van start gaan. Ter vergelijking, in normale 

omstandigheden starten we al in de eerste jaarhelft met de actualisatie.

We zijn de actualisatie gestart met 498 kandidaten. Het betreft de actualisatie van de 
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dossiers tot en met eind 2020. We verzonden op 22 september 2021 een eerste schrijven 

en op 2 november 2021 een herinneringsbrief aan alle kandidaat-huurders die nog niet 

gereageerd hadden. Ook de OCMW’s uit ons werkgebied werden actief betrokken bij de 

actualisatie.

Dit jaar kozen we er opnieuw voor om aanklampend te werken. Alle 190 kandidaat-

huurders die een rappel ontvangen hadden, kregen een sms. We probeerden ook alle 

kandidaten enkele dagen voor het verstrijken van de uiterlijke termijn telefonisch en per 

mail te contacteren.

Hierdoor reageerden bijna 79% van de kandidaten op het actualisatieformulier. Dit is 

een lichte daling van 4% t.o.v. de vorige actualisatie. 

Resultaten
percentage

Schrapping - geen reactie 22%

Schrapping - op verzoek 7%

Schrapping - voldoet niet meer aan inkomensvoorwaarde 0%

Schrapping - overlijden 5%

Verlenging inschrijvingsdossier 66%

326 (65%) dossiers werden verlengd, 172 (35%) aanvragen werden, conform de regel-

geving, geschrapt: 109 omdat ze niet (tijdig) gereageerd hadden, 36 omdat ze daar zelf 

om	verzochten	(redenen	hiervoor	zijn	bijvoorbeeld	een	beëindigde	of	nieuwe	relatie,	de	

aankoop van een eigen woning…), 27 dossiers omwille van een andere reden (kandi-

daat is huurder geworden, overleden of is geschrapt na een tweede aanbod). Het aantal 

schrappingen ligt in lijn met vorige actualisaties (36% in 2019).

Hieronder een overzicht van enkele opmerkelijke cijfers:

% t.o.v. aantal  
geactualiseerde  

dossiers

% t.o.v. aantal  
geschrapte  

dossiers
Aantal kandidaten via digitale weg ingeschreven 18% 27%

Aantal kandidaten die in Waasmunster wonen 13% 23%

Aantal kandidaten die niet in Hamme, Temse of Waasmunster 
wonen

20,5% 33%
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Persoonlijk contact tussen de kandidaat en een medewerker van de sociale dienst blijkt 

ons inziens dus vaak cruciaal:

• kandidaten die zich in volle coronapandemie digitaal inschreven reageerden minder 

vaak op de actualisatie dan kandidaten die een persoonlijk gesprek op kantoor had-

den;

• kandidaten die geen enkele binding hebben met de gemeente doen vaak hun 

inschrijving bij een andere maatschappij of sociaal verhuurkantoor en laten hun 

dossier doorsturen. Hier zorgt het ontbreken van een persoonlijk gesprek ervoor dat 

ze zich minder betrokken voelen bij de maatschappij en reageren ze minder vaak bij 

een actualisatie.

Op 30 november 2021 noteren we opnieuw 542 kandidaat-huurders voor een sociale 

huurwoning.

Vergelijking eindresultaten actualisaties
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Profiel van onze kandidaat-huurders

Net als onze zittende huurders, zijn ook de kandidaat-huurders in hoofdzaak alleen-

staanden. De vraag naar woningen met twee slaapkamers is bijgevolg het grootst. Op 

basis van leeftijd zijn de kandidaten evenredig gespreid over de verschillende leeftijds-

categorieën.

Minstens zeventig procent van de kandidaat-huurders zijn alleenstaanden of eenouder-

gezinnen, hetgeen een enorme druk legt op de vraag naar tweeslaapkamer- 

appartementen of -woningen. 

Hier blijven we dan ook op inzetten bij onze nieuwe projecten.

Indeling volgens gezinsgrootte
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Onderhoud en herstellingen

Het budget voor de bescheiden investeringen in 2021 was 550.000,00 euro. Uiteindelijk 

zijn we voor deze post beland op een bedrag van 455.203,05 euro. Hier hebben we dus 

een overschot op het budget van 94.796,95 euro.

Beide budgetten werden voor een deel gecompenseerd door de recuperatie van schade-

dossiers bij de verzekering (8.784,58 euro) en de recuperatie via de waarborg (77.561,31 

euro).

Budget 2021 (EUR) Budgetoverschot (-)/over-
schrijding (+)(EUR)

%

Onderhoud en herstel 800.000,00 244.523,97 30%

Bescheiden investeringen 550.000,00 -94.796,95 -17%

Totaal 1.350.000,00 149.727,02

Recuperatie verzekering -8.784,58

Recuperatie waarborg -77.561,31

Totaal na aftrek   
gerecupereerde bedragen

1.350.000,00 63.381,13 4%

Wanneer we de gerecupereerde bedragen verrekenen, komen we in totaal op een 

budgetoverschrijding van 63.381,13 euro voor 2021.

In 2021 spendeerde De Zonnige Woonst 1.044.523,97 euro aan onderhoud en herstel 

van haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1634 (tegenover 1348 in 

2020) werkbonnen op. In 2020 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen 

931.624,45 euro.

Het grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt ingenomen door bouwwer-

ken (afbraakwerken, herstelling daken, septische putten…) en de werken aan de centrale 

verwarming en het sanitair.

De rubriek cv/sanitair betreft enkel het onderhoud en de herstelling van deze installa-

ties. Nieuwe cv-ketels en nieuwe badkamers zijn hierin niet meegerekend. Deze worden 

opgenomen in de investeringen.
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Aard van de herstelling 2020 2021 %

Cv/sanitair 152.674,01 205.115,23 19,6

Bouwwerken 250.696,31 207.679,84 19,9

Schrijnwerkerij 86.833,08 74.620,38 7,1

Elektriciteit 49.917,05 71.810,76 6,9

Groenonderhoud 71.602,23 47.173,88 4,5

Schilderwerken 126.585,17 243.922,37 23,4

Andere 193.316,6 194.201,51 18,6

Totaal 931.624,45 1.044.523,97

Een deel van de kosten werd gerecupereerd via:

• de huurschade door het inhouden van de huurwaarborg: in 2021 ging dat om 77.561

euro;

• de schade gedekt door de brandpolis;

• 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

159.914,75 euro. De afrekening volgt in 2022.
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Leegstand

Type leegstand Aantal 
31/12/2018

Aantal 
31/12/2019

Aantal 
31/12/2020

Aantal 
31/12/2021

% t.o.v. totale 
patrimonium 

(1416)
Bruikbare panden
In toewijzing of reeds toegewezen 8 5 4 5 0,40%

Niet-bruikbare panden voor  
verhuring
Verhuurbaar mits beperkte  
herstellingen 

5 7 7 8 0,60%

Gerechtelijke procedure 0 0 0 0 0,00%

Renovatie in voorbereiding of 
sloop gepland

31 32 25 21 1,50%

Leegstand omwille van verkoop / / / 6 0,40%

Totaal 44 44 36 40* 2,80%

*Dit cijfer verschilt van het aantal vermeld in de tabel ‘Algemene cijfers verhuur’ omdat dit 

gebaseerd is op een leegstandsanalyse van een ander referentiemoment (1 oktober 2021 in 

plaats van 31 december 2021). Omwille van een rapportageverplichting waren wij dit jaar 

verplicht om op een eerder moment een leegstandsanalyse te doen.

Verhuurbare panden

Sommige leegstaande woningen zijn verhuurbaar. Ze staan echter tijdens het reguliere 

toewijzingstraject leeg door weigeringen van toewijzingen of door mutaties van huur-

ders binnen het patrimonium. De betreffende huurder krijgt veertien dagen de tijd om te 

verhuizen, de woning staat bijgevolg geen volledige maand leeg.

Niet-verhuurbare panden

Andere kortstondig leegstaande woningen zijn verhuurbaar maar hebben herstellingen 

nodig. Soms erg beperkt, bij oudere woningen kan dit uitgebreider zijn: 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 zo veel mogelijk. Bovendien compenseert dit een eventuele 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 kan inge-

schat worden welke werken nodig zijn en kunnen de werken al administratief voorbereid 

worden. Zodra de vertrekkende huurder de woning verlaat, kunnen de aannemers aan de 
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slag. Door het gebruik van werfcilinders kunnen er verschillende werken tegelijkertijd 

uitgevoerd worden.

Enkele woningen zijn geblokkeerd omwille van verkoop. De Zonnige Woonst besliste dat 

een woning verkocht wordt indien deze vrijkomt na opzeg door de huurder en vervol-

gens onverhuurbaar blijkt zonder veel kosten. In dit geval is het voor ons voordeliger 

om de woning te verkopen dan deze te renoveren. Met de verkoop van woningen wordt 

weloverwogen omgesprongen. 

Leegstand in vergelijking met Oost-Vlaanderen

SHM Niet- 
structureel

Structureel Niet-structureel 
t.o.v. totaal # 

woningen (%)

Structureel t.o.v. 
totaal #  

woningen (%)
De Zonnige Woonst 22 11 1,6% 0,8%

Gemiddelde Oost-
Vlaanderen

13% 23% 2,1% 1,8%

Bovenstaande tabel geeft de cijfers van 2020 weer van de leegstand van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen in Oost-Vlaanderen. In deze tabel staat ook het percentage 

uitgedrukt van zowel de niet-structurele als de structurele leegstand tegenover het  

aantal woningen van de maatschappij.

Wanneer we de leegstand van De Zonnige Woonst bekijken in 2020 tegenover de gemid-

delde leegstand in Oost-Vlaanderen, zien we dat dit percentage onder het gemiddelde 

ligt. Het percentage van De Zonnige Woonst voor niet-structurele leegstand ligt op 1,6% 

tegenover het gemiddelde van 2,1%. Het percentage van de structurele leegstand be-

draagt 0,8% tegenover het gemiddelde van 1,8%.

In functie van de leegstand blijven we proberen om het percentage zo laag mogelijk te 

houden door het toepassen van goede praktijken zoals bijvoorbeeld de voorcontrole, een 

goede begeleiding bij de toewijzing en het verlaten van de woning…

De	cijfers	in	de	tabel	komen	uit	officiële	gegevens	van	Wonen	Vlaanderen.	De	cijfers	van	

2020 zijn de recentste cijfers.
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Verkoop

Verkocht patrimonium
Het recht om als zittende huurder een sociale huurwoning te kopen werd op 24 april 

2017 geschrapt in de wetgeving. Er werd een overgangsregeling bepaald. 

Zittende huurders die op 24 april 2017 voldeden aan de voorwaarden voor de uitoefe-

ning van het kooprecht konden nog tot 31 december 2021 een aanvraag indienen tot 

de uitoefening van het kooprecht. Dit jaar was dus het laatste jaar dat zittende huurders 

hun sociale woning konden aankopen.

In 2021 werden nog twee koopaanvragen ingediend.

Sociale koop
In 2021 werden geen sociale koopprojecten opgeleverd. Van het sociale koopproject in 

de Slangstraat werd in 2021 één woning verkocht. Er zijn dus op 31/12/2021 nog twee 

panden te koop.

In 2021 werd nog één persoon ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale koop-

woning.	Potentiële	inschrijvers	worden	geïnformeerd	dat	er	momenteel	geen	sociale	

koopprojecten lopende zijn. Dit heeft als gevolg dat er zich nog weinigen inschrijven.

Adres #slaapkamers Totale prijs (afgerond) status
Slangstraat 20/1 2 210.000,00 verkocht

Slangstraat 20/2 2 204.300,00 te koop
Slangstraat 20/11 2 174.600,00 verkocht

Slangstraat 20/12 1 143.100,00 verkocht

Slangstraat 20/13 1 149.000,00 verkocht
Slangstraat 20/14 1 143.700,00 verkocht

Slangstraat 20/21 2 174.200,00 verkocht

Slangstraat 20/22 2 183.500,00 te koop
Slangstraat 20/23 2 171.000,00 verkocht

We hanteren in het verkoopproces de volgende procedure:

• de raad van bestuur legt de verkoopprijzen vast;

• we informeren de eerste tien kandidaten over het aanbod en de verkoopprijzen;

• we	nodigen	geïnteresseerde	kandidaat-kopers	uit	op	een	kijkdag;

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

stellen aan de medewerkers;

• de kandidaten geven hun interesse en voorkeuren 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;
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• 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.

Actualisatie sociale koop
Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de 

voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de VMSW en sociale 

huisvestingsmaatschappijen, geldt het volgende:

“De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt 

nagegaan of minstens de kandidaat-kopers die het tweede kalenderjaar ervoor al waren 

ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde, behalve als die controle al in het 

kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de inkomens-

voorwaarde, wordt zijn kandidatuur uit het register geschrapt.”

We zijn de actualisatie gestart met vijftien kandidaten, waarvan twaalf ingeschreven 

voor een sociale koopwoning en drie voor een sociale kavel. Wij verzonden op 17 juli 

2021 een eerste schrijven en op 29 september 2021 een tweede (aangetekend) schrijven 

aan alle kandidaat-kopers met de vraag om ons de nodige formulieren en attesten te 

bezorgen.

Hieronder een overzicht van de ontvangen reacties:

Aantal %
In orde 10 66%

Schrapping - vrijwillig 5 33%

Iedere aangeschreven kandidaat heeft dus gereageerd. Kandidaten die wilden geschrapt 

worden kregen hun inschrijvingsgeld terug (50 euro per register).

De kandidaten waarbij de actualisatie in orde was, ontvangen na de afronding van de  

actualisatie hun nieuwe plaats op de lijst. Hieronder een overzicht van het aantal  

inschrijvingen per register.
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Situatie start 
actualisatie 

2021

Situatie einde 
actualisatie 2021

Aantal kandidaten sociale kavels 3 2

Aantal inschrijvingen 3 2
Hamme 1 0

Moerzeke en Kastel 0 0

Waasmunster 2 2

Temse (Tielrode en Elversele) 0 0

Overzicht koop

Aantal woningen verkocht:  720, waarvan:

    243 huurwoningen 

    477 sociale koopwoningen (nog 2 te koop)

50 sociale koopwoningen werden teruggekocht.
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Projecten

Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties - opgeleverd en  
gepland

koopwoningen 9 0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe  
huurwoningen

0 26 24 42 19 43 29 54 69

totaalrenovatie 
huurwoningen

3 2 19 0 5 11 0 0 11

Oostkouterwijk

De Zonnige Woonst werkt verder aan de stapsgewijze heropwaardering van de oudste 

wijk in haar patrimonium, de Oostkouterwijk (1950 - 1970).

In de Oostkouterwijk zijn verschillende bouw- en renovatiewerken afgewerkt.

• 2015: renovatie van twaalf appartementen met aanleg van volkstuintjes, een centraal  

liggend pleintje en een kunstwerk. Later in 2015 werden nog eens vier woningen in de 

wijk gerenoveerd;

• 2018: sloop van zeventien oude woningen in de Lindestraat en zestien woningen op de 

hoek van de Veldstraat, de Populierenstraat en Prieel;

• 2020: afwerking van twintig nieuwbouwappartementen in de Lindestraat met heraanleg 

van de Lindestraat, gemeenschappelijk groen en integratie van twintig publieke parkeer-

plaatsen (deze infrastructuurwerken werden in 2021 afgewerkt).
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De doelstelling is om onze tevreden huurders te blijven huisvesten in een gevarieerd 

aanbod, waarbij levenslang wonen op wijkniveau centraal staat. Ouders wiens kinderen 

uit huis trekken blijven soms wonen in een te grote woning. Senioren zien vaak het  

onderhoud van een dergelijke grote woning (met tuin) niet meer zitten. 

Net door het gevarieerd aanbod kunnen zij binnen dezelfde wijk verhuizen naar een 

woning op hun maat. Jongere gezinnen kunnen kiezen voor een grotere woning met tuin, 

senioren die slecht te been zijn kunnen verhuizen naar een gelijkvloers appartement 

met een gemeenschappelijke tuin. We wensen met deze bouwprojecten onze bewoners 

een alternatief aan te bieden om levenslang wonen op wijkniveau mogelijk te maken. Op 

die manier kunnen senioren met zorg of personen met een beperking in de eigen  

familiale omgeving en op zelfstandige basis blijven wonen.

Zoals eerder besproken binnen het thema ‘Verhuur’ voerde De Zonnige Woonst in 2021 

een campagne, waarbij ze ouderen in een te grote woning in de buurt via verscheidene 

kanalen aanspraken om te peilen of zij interesse hadden in één van de gloednieuwe 

appartementen	in	de	Oostkouterwijk.	Geïnteresseerden	konden	zich	vrijwillig	inschrijven	

op de kandidatenlijst. Huurders die verhuizen van een te grote woning naar een woning 

op maat krijgen namelijk voorrang wanneer een dergelijke woning vrijkomt. De respons 

op deze campagne was positief en vele van de betrokken huurders schreven zich in 

voor een nieuwe woning. Ook in de rest van ons patrimonium blijven we inzetten op de 

vrijwillige verhuis naar een woning op maat van de huurder.

Veldstraat, Populierenstraat en Prieel

Negentien huurders mochten in mei de sleutels ontvangen van de volledig gereno-

veerde woningen in de Populieren- en Oostkouterstraat. De woningen behielden vorm en 

uitzicht, maar werden binnen volledig vernieuwd. Met een aanbouw op het gelijkvloers 

werden de leefruimtes van de woningen aanzienlijk uitgebreid. 

Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat

19 wooneenheden 

Aanvangsdatum 18/03/2019

Einddatum (voorlopige oplevering 02/04/2021

Bestelbedrag 2.555.501,93 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Recon Bouw nv, Maldegem
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Op de hoek van de Veld-, Populierenstraat en Prieel werden 24 gloednieuwe apparte-

menten gebouwd. De sleutels werden begin juni overhandigd aan de huurders. Het gaat 

voornamelijk om tweeslaapkamerappartementen (21). De overige 3 zijn eenslaapkamer-

appartementen.

Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel

24 wooneenheden

Aanvangsdatum 1/10/2018

Einddatum (voorlopige oplevering 07/05/2021

Bestelbedrag 4.258.089,77 euro (incl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere

De afwerking van deze projecten komt heel gelegen. De uitbraak van het coronavirus 

heeft het professionele leven en de inkomsten van velen aangetast, zelfs in die mate dat 

zij een beroep moesten doen op de sociale huisvestingsmaatschappij. Dat er in een  

dergelijke crisisperiode 43 nieuwe woningen bijgekomen zijn, geeft de nodige adem-

ruimte aan de sociale woningmarkt in Hamme. De impact van het coronavirus op onze 

wachtlijsten werd daarmee verzacht.

Beide projecten passen binnen een groter geheel van vernieuwing van de oudste wijk 

binnen het patrimonium van De Zonnige Woonst: de Oostkouterwijk. Door de combinatie 

van de twee bovenstaande projecten ontstaat er een gevarieerd aanbod van woningen 

en appartementen, voor jong en oud. Levenslang leven in dezelfde wijk wordt hiermee 

mogelijk gemaakt.

 

Een van de nieuwe appartementen werd ook ingericht als woning voor een rolstoel-

gebruiker. Dit betekent dat er geen drempels zijn om de woning te betreden, voldoende 

ruimte voorzien is in de gangen, verlaagde keukenoppervlakken en brede deuren.

Als sociale huisvestingsmaatschappij besteden we heel veel aandacht – in al onze 

woonprojecten trouwens – aan toegankelijkheid, comfort, enz.  Ook energiezuinigheid 

staat hoog op de agenda.  Zo besparen sociale huurders niet alleen op hun budget qua 

huurgeld maar ook qua energieverbruik.  
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Huisbewaarder

Voor de nieuwbouwsite van 24 appartementen hebben wij een huisbewaarder aange-

steld. Vanaf heden zal Pascale Ysewijn de huisbewaarder zijn van deze 24 woningen. 

De huisbewaarder staat in voor de leefbaarheid van de buurt, het signaleren van pro-

bleemsituaties, het doorgeven van meldingen, enz. De persoon is ook het eerste aan-

spreekpunt voor de huurders.
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Renovatie

Horizontale renovatie

De Zonnige Woonst investeert in het energiezuinig maken van haar patrimonium. 

Intussen	zijn	alle	woningen	voorzien	van	geïsoleerd	buitenschrijnwerk	(cfr.	dubbel	glas)	

en vernieuwde (extra) dakisolatie. 97% van onze woningen zijn voorzien van centrale 

verwarming van het type hoogrendement. De resterende woningen zijn al opgenomen in 

een toekomstig project.

Energieprestatie

In 2020 lanceerde de Vlaamse overheid een applicatie waarmee de EPC-waarde van een 

woning vergeleken kan worden met het Vlaams gemiddelde. In 2021 is de gemiddelde 

EPC-waarde van ons patrimonium verder gedaald tot 269 kWh/m² per jaar. 

Hiermee zitten we ruim onder het Vlaamse gemiddelde van 390 kWh/m² per jaar.

Dit is het resultaat van onze jarenlange inspanningen om de EPC-waarde van ons  

patrimonium te verbeteren. In 2021 werden de projecten ‘renovatie daken fase 2 – per-

ceel 1 (Vlierkouterwijk)’ en ‘renovatie daken fase 2 – perceel 2 (Elversele)’ afgewerkt. Dit 

komt op een totaal van 54 gerenoveerde daken. Zoals hierboven besproken werden in de 

Oostkouterwijk ook 19 woningen totaal gerenoveerd.
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Klimaatdoelstellingen – Actieplan 2050

Op 15 juni 2020 organiseerden de VMSW en de VVH een online vergadering met een  

enquête aangaande de klimaatdoelstellingen voor 2050. In navolging hiervan werd er 

op 5 en 6 juni 2021 een infosessie gegeven met de resultaten van de enquête, de  

verdere aanpak van de uitwerking en een actieplan.

Overeenkomstig de Vlaamse renovatiestrategie 2050 zouden alle woningen klimaat-

neutraal moeten zijn tegen 2050. Dit betekent dat elke woning een EPC-waarde ≤ 100 of 

een A-label zou moeten hebben. Om dit te bereiken zou jaarlijks 3 % (gemiddelde voor 

Vlaanderen) van de woningen moeten worden omgevormd tot een A-label.

In de onderstaande vergelijkingstabel van alle huisvestingsmaatschappijen, gerangschikt 

volgens het aantal woningen met F-label, bevindt De Zonnige Woonst zich op aange-

duide positie (volgens gegevens van de VMSW begin 2021).
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Invulling actieplan voor De Zonnige Woonst

Rekening houdende met de instructies en de principes van de VMSW werd een theore-

tische planning opgesteld, waarbij eerst de ‘slechtste’ woningen worden aangepakt. Dit 

gebeurt door verregaande renovatie of vervangingsbouw van achtereenvolgens F- (tegen 

2030) , E-, D- (tegen 2040) en C-labels (tegen 2050). Systematisch groeit hierdoor het 

aantal woningen met A-label aan. Parallel worden de B-labels verbeterd.

In de praktijk zullen de projecten wel op wijkniveau/woninggroep (meerdere verschil-

lende labels voor hetzelfde project) worden geselecteerd voor uitvoering. Naast de EPC-

waarde zal ook rekening worden gehouden met de veiligheid, gezondheid, lange leeg-

stand, veelvuldige weigeringen… van de panden. Dit gebeurt o.a. via minder ingrijpende 

renovaties. Streefdoel is wel om ook bij deze renovaties het label te verlagen, zodat deze 

woningen, in afwachting van hun totaalrenovatie of vervangingsbouw, de periode kun-

nen overbruggen.

Met	andere	woorden	:	de	huidige	filosofie	van	renovaties,	vervangingsbouw	en	nieuw-

bouw, zal in de toekomst in grote lijnen worden verdergezet. Deze aanpak zit immers al 

in de goede richting, zoals blijkt uit de projecten die al in de planning waren opgenomen. 

Alleen het volume zal toenemen om de klimaatdoelstellingen 2050 te halen. 

Volgens de huidige gegevens is dit bijna het dubbele van wat de voorbije tien jaar werd 

gerealiseerd. Dit heeft impact op meerdere vlakken: verdubbeling van de investering, 

zowel	op	financieel	als	op	organisatorisch	vlak,	verdubbeling	van	de	verhuisbewegingen…
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Uitgewerkt voorbeeld voor het patrimonium Hamme : uitfaseren van labels F, E, D en C 

en gelijktijdig verbeteren van de woningen met label B :

• De gemiddelde EPC-waarde met de huidig gekende gegevens bedraagt 269.

• Aantal te renoveren woningen per jaar: 2,3% van het patrimonium.

• Gemiddeld aantal totaalrenovaties of nieuwbouwwooneenheden: 30 WE/jaar.

• Gelijktijdig upgraden van de woningen label B naar label A: bijkomend 12 WE/jaar.

Verdeling EPC-labels patrimonium Hamme

Evolutie van de gemiddelde EPC-waarde patrimonium Hamme
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ASTER CV

Om de woningen met B- en C-label naar een hoger niveau te tillen, wordt gedacht aan 

ingrepen zoals de plaatsing van zonnepanelen (ASTER) of zonneboilers. Als we ons  

patrimonium vergelijken met de zonnekaart van Aster, dan zien we dat 963 van onze 

woningen in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Een grondige analyse van het patrimonium van de sociale huisvestingssector in Vlaan-

deren toont aan dat bijna 75% van de dakoppervlakte van sociale woningen geschikt 

is voor investeringen in zonne-energie. De Zonnige Woonst en 63 andere sociale huis-

vestingsmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het 

zonnepotentieel te activeren.

ASTER CV sluit concessieovereenkomsten af met de aandeelhoudende sociale huisves-

tingsmaatschappijen	om	de	installatie	en	het	beheer	van	fotovoltaïsche	installaties	op	

de daken mogelijk te maken. De waarde van de concessies wordt als kapitaal door de 

aandeelhoudende sociale huisvestingsmaatschappijen ingebracht in de vennootschap. 

De eerste zonnepanelen zouden in 2022 geplaatst worden.

Renovatieprojecten

Gerealiseerd

Renovatie daken patrimonium fase 2

Perceel 1 (Vlierkouterwijk)

23 woningen 

Start van de werken 02/03/2020

Voorlopige oplevering 15/07/2021

Raming 577.128,14 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 545.566,65 euro (excl. btw)

Eindbedrag 577.866,68 euro (excl. btw)

Ontwerper Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Aannemer Six bvba, Izegem
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Renovatie daken patrimonium fase 2

Perceel 2 (Elversele)

31 woningen 

Start van de werken 02/03/2020

Voorlopige oplevering 15/07/2021

Raming 663.545,64 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 605.397,63 euro (excl. btw)

Eindbedrag 658.967,46 euro (excl. btw) 

Ontwerper Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Aannemer Six bvba, Izegem

Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat

19 woningen 

Start van de werken 18/03/2019

Voorlopige oplevering 2/04/2021

Raming 2.836.215,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 2.555.501,93 euro (excl. btw)

Eindbedrag 2.548.532,37 euro (excl. btw) 

Ontwerper Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Recon Bouw nv, Maldegem
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In uitvoering

Totaalrenovatie Landbouwstraat fase 1

5 woningen

Aanvangsdatum 30/12/2021

Raming  872.419,65 euro (excl. btw)

Bestelbedrag  847.822,88 euro (excl. btw)

Ontwerper Architectuur- en studiebureau Rombouts bv,

 Hamme

Aannemer Van den Bosch-De Keersmaeker, Bazel

Stand van zaken 31/12/2021 In uitvoering

In ontwerp

Totaalrenovatie Moerheide - Evangeliestraat

4 woningen

Planning 2022-2024

Raming  573.841,17 euro (excl. btw)

Ontwerper Nele Boel Architect bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2021 aanbestedingsdossier
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Totaalrenovatie Landbouwstraat fase 2

6 woningen

Planning 2022-2024

Raming  1.100.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Architectuur- en studiebureau Rombouts bv,

 Hamme

Stand van zaken 31/12/2021 In ontwerp

Totaalrenovatie Tuinbouwlaan 51 (proefwoning)

1 woning

Planning 2022-2023

Raming  236.609,57 euro (excl. btw)

Ontwerper Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2021 In ontwerp
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Nieuwbouw

Gerealiseerd

Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel

24 appartementen

Aanvangsdatum 0/10/2018

Datum voorlopige oplevering 28/05/2021

Raming 4.468.482,88 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 4.258.089,77 euro (excl. btw)

Eindbedrag 4.675.221,16 euro (excl. btw)

Ontwerper arQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere

Lindestraat infrastructuur

Heraanleg openbaar domein

Aanvangsdatum 06/01/2020

Raming 240.674,22 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 239.627,96 euro (incl. btw)

Eindbedrag 236.165,48 euro (incl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas / HDP

Aannemer infrastructuur Theo De Vlieger bvba, Hamme
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In uitvoering

Huurappartementen Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5 

15 appartementen

Aanvangsdatum 21/01/2019

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 31/12/2021 In uitvoering

Vervangingsbouw appartementen Dennen- en Populierenstraat 

27 appartementen

Aanvangsdatum 21/09/2020

Raming  4.997.891,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 4.906.283,31 euro (excl. btw)

Ontwerper S3 Architecten, Mechelen

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2021 In uitvoering
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Vervangingsbouw Vierschaar 19-21

9 appartementen

Aanvangsdatum 08/11/2021

Raming  1.301.498,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag  1.559.192,33 (excl. btw) 

Ontwerper  MAN architecten, Sint-Niklaas

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2021 In uitvoering

In ontwerp 

Infrastructuur Oostkouterwijk fase 1 (ter hoogte van Dennen- en Populierenstraat)

Heraanleg openbaar domein: Dennenstraat, Populierenstraat, Oostkouterstraat, Veldstraat

Planning 2022 - 2023

Raming  1.271.172,49 euro (excl. btw) 

Ontwerper  S3 Architecten, Mechelen / GOEN

Stand van zaken 31/12/2021 In ontwerp

Huurwoningen Posthoorn - Gasmeterstraat

16 woningen

Planning 2024 - 2026

Raming  3.000.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  Architect Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2020 In schetsontwerp

Vervangingsbouw Populierenstraat en Veldstraat

3 woningen

Planning 2021 - 2023

Raming  681.986,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  S3 Architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2021 Uitvoeringsdossier
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Huurwoningen Tasibel

62 woningen

Planning 2022- 2024

Raming  9.690.396,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  Osar Architecten

Stand van zaken 31/12/2021 In ontwerp

Vervangingsbouw Prieel, Zilverberk-, Acacia- en Veldstraat

54 woningen

Planning 2025-2030

Raming  9.000.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  2DVW

Stand van zaken 31/12/2021 Schetsontwerp

Infrastructuur Marktplein

Heraanleg openbaar domein Marktplein-Peperstraat

Planning 2023-2024

Raming  -

Ontwerper  Irtas, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2021 In ontwerp
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Investeringen 

In 2021 werd er 44.039.910,23 euro (excl. btw) besteed en gebudgetteerd aan  

gerealiseerde en/of geplande projecten:

• Nieuwbouw - gerealiseerd  4.911.386,64 euro (excl.btw)

• Renovatie - gerealiseerd 3.785.366,51 (excl.btw)

• Nieuwbouw - in uitvoering 8.941.328,97 euro (excl.btw)

• Renovatie - in uitvoering 847.822,88 euro (excl.btw)

• Nieuwbouw - in ontwerp 23.643.554,49 euro (excl.btw)

• Renovatie - in ontwerp 1.910.450,74 euro (excl.btw)

Overzicht afrekeningen gerealiseerde projecten

Project aantal 
woningen

bestelbedrag eindbedrag wijziging wijziging
(%)

Renovatie daken patrimonium 
fase 2 - perceel 1 (Vlierkouterwijk)

23 545.566,65 577.866,68 32.300,03 5,92%

Renovatie daken patrimonium 
fase 2 - perceel 2 (Elversele)

31 663.545,64 658.967,46 -4.578,18 -0,69%

Totaalrenovatie Populierenstraat, 
Oostkouterstraat en Veldstraat

19 2.555.501,93 2.548.532,37 -6.969,56 -0,27%

Vervangingsbouw Veldstraat – 
Populierenstraat – Prieel

24 4.258.089,77 4.675.221,16 417.131,39 9,80%

 Lindestraat infrastructuur 0 239.627,96 236.165,48 -3.462,48 -1,44%

Totaal projecten opgeleverd in 
2021

8.262.331,95 8.696.753,15 434.421,20 5,26%

Alle bedragen staan in euro excl. btw

 nieuwbouw - gerealiseerd 11,2%

 renovatie - gerealiseerd 8,6%

 nieuwbouw - in uitvoering 20,3%

 renovatie - in uitvoering 1,9%

 nieuwbouw - in ontwerp 53,7%

 renovatie - in ontwerp 4,3%
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Onder wijziging kan verstaan worden:

• onvoorzienbare omstandigheden bij de werken;

• aanpassingen gevraagd door De Zonnige Woonst (voor de steeds hoger liggende 

comforteisen die wij stellen ten gunste van onze huurders vragen wij af en toe aan-

passingen in de bouwwerken aan, dit wordt verrekend);

• wijzigingen wegens fouten in het dossier.
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Globaal Onderzoek toezichthouder

Eind	2020	kwam	het	officiële	bericht	dat	De	Zonnige	Woonst	voor	een	tweede	maal	

onderworpen zou worden aan een globaal onderzoek van de visitatiecommissie (hierna: 

GLOBO). Het vorige vond plaats in 2016. 

GLOBO vond plaats in de periode van 15 maart 2021 tot 31 maart 2021. Het toezicht 

werd hoofdzakelijk digitaal uitgevoerd omwille van de coronamaatregelen. De meeste 

documenten moesten digitaal opgeladen worden op het toezichtsportaal van Wonen 

Vlaanderen. De toezichthouder voerde plaatsbezoeken uit op 16 maart en 14 april 2021 

om nog een aantal inhoudelijke vragen mondeling te behandelen.

Om een globaal beeld te krijgen van de werking van de sociale huisvestingmaatschappij 

(SHM) De Zonnige Woonst voerde de afdeling Toezicht een onderzoek uit op de volgende 

domeinen: 

• interne controle;

• administratief	en	financieel	beheer;

• overheidsopdrachten;

• inschrijvingen en toewijzingen sociale huurwoningen;

• huurprijsberekening;

• huurlasten;

• inschrijvingen en toewijzingen sociale koopwoningen.

Er zijn drie mogelijke beoordelingen: 

• Goed: er werden geen of enkel lichte inbreuken vastgesteld waarbij de belangen 

van de (kandidaat-)huurders/kopers niet geschaad worden en/of de SHM handelt 

volgens de wettelijke voorschriften.

• Voor	verbetering	vatbaar:	er	werden	enkel	lichte	of	niet-substantiële	inbreuken	

vastgesteld waarbij de impact op de belangen van de (kandidaat-)huurders/kopers 

gering is en/of de SHM niet steeds handelt volgens de wettelijke voorschriften.

• Niet goed: er werden inbreuken vastgesteld waarbij de belangen van de (kandidaat-)

huurders/kopers geschaad worden en/of de SHM structureel niet handelt volgens de 

wettelijke voorschriften.

Op basis van de beoordeling per domein bepaalt de toezichthouder of er in de toekomst 

een verhoogd toezicht moet komen.
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In het belang van de vergelijking tonen we graag eerst de resultaten van 2016 in onder-

staande tabel.

Onderzoeksdomein Beoordeling Toekomstig toezicht
Interne controle Voor verbetering vatbaar Basistoezicht 

Financieel en administratief 
beheer 

Goed Basistoezicht 

Overheidsopdrachten Voor verbetering vatbaar Basistoezicht 

Inschrijvingen en toewijzingen 
sociale huurwoningen 

Voor verbetering vatbaar Verhoogd toezicht 
(gemotiveerde 
weigeringen) 

Huurprijsberekening Goed Basistoezicht 

Huurlasten Goed Basistoezicht 

Sociale koopwoningen en kavels Voor verbetering vatbaar Verhoogd toezicht 

Onroerende transacties Goed Basistoezicht 

Als we hier de tabel van het globaal onderzoek in 2021 naast plaatsen, dan komt onze 

inzet voor verbetering duidelijk naar voren. Er werd hard gewerkt aan het verwerken van 

de opmerkingen in de jaren na het eerste globaal onderzoek, wat beloond werd met een 

schitterend resultaat in 2021.

Op de hierboven besproken domeinen behalen wij zes keer ‘goed’ en slechts één keer 

‘voor verbetering vatbaar’. Bovendien wordt voor geen enkel domein een verhoogd toe-

zicht opgelegd.

Onderzoeksdomein Beoordeling Toekomstig toezicht
Interne controle Goed Basistoezicht 

Financieel en administratief 
beheer 

Voor verbetering vatbaar Basistoezicht 

Overheidsopdrachten Goed Basistoezicht 

Inschrijvingen en toewijzingen 
sociale huurwoningen 

Goed Basistoezicht 

Huurprijsberekening Goed Basistoezicht 

Huurlasten Goed Basistoezicht 

Sociale koopwoningen en kavels Goed Basistoezicht 

Onroerende transacties Goed Basistoezicht 
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Klantgerichtheid

Evenementen

Tasibel werd ook in 2021 tweemaal opengesteld voor bezoekers. 

Ondanks het feit dat de coronamaatregelen ook in 2021 een rem zetten op de organisa-

tie van sociale activiteiten slaagden we er het afgelopen jaar toch in om enkele  

evenementen te organiseren: de Wuitensmarsen en de City Night Run die allebei door 

Tasibel liepen. Huurders konden aan beide activiteiten gratis deelnemen. Tijdens deze 

evenementen werd er rekening gehouden met de toen geldende coronamaatregelen.

We organiseerden deze twee evenementen om onze huurders en de buurtbewoners van 

Tasibel de kans te geven de site nog eens te bekijken en hen daarbij te informeren over 

de start van het nieuwe project. We vonden het bovendien ook belangrijk om de mensen 

nog eens een sociale activiteit aan te bieden in een tijd waarin dit niet vaak meer moge-

lijk was. Omdat het over ‘veilige’ evenementen ging (openlucht en verspreid bezoek over 

een lang parcours), besloten we onze huurders hierbij te betrekken. Net zoals de Open 

Monumentendag in 2020, waren ook deze evenementen een enorm succes.
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Coronamaatregelen
Ook in 2021 dienden we naar aanleiding van het coronavirus maatregelen te nemen om 

een veilige werking te garanderen, zowel voor personeel als voor huurders. 

De volgende basisrichtlijnen bleven van kracht:

1. Hygiëne:	handen	regelmatig	en	grondig	wassen.

2. Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur.

3. Binnenruimtes moeten voldoende verlucht worden.

4. Extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot een risicogroep behoren. 

5. Een veiligheidsafstand van 1,5 meter, behalve voor: 

• mensen die onder hetzelfde dak wonen; 

• personen die elkaar ontmoeten in het kader van het duurzaam onderhouden 

van nauwere contacten;

• kinderen tot en met 12 jaar;

• personen die nood hebben aan begeleiding. 

6. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.Het 

zoveel mogelijk beperken van nauwe contacten, d.w.z. contacten van meer dan vijf-

tien minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder mondmasker.

7. Het is aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot een nauw contact met maxi-

mum drie verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.Samenscholin-

gen zijn beperkt tot maximum vier personen (kinderen onder de 12 jaar niet meege-

rekend), uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

In de loop van het jaar werden deze richtlijnen aangepast, afhankelijk van de ernst van 

de besmettingsgraad.

Eind 2020 werkte De Vlaamse Regering voor de woningmarkt een coronaprotocol uit 

met kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. 

• Groen: er zijn geen risico’s;

• Geel: beperkte transmissie van besmettingen;

• Oranje: systematische transmissie van besmettingen;

• Rood: wijdverspreide besmettingen;

Aan elke kleurcode waren verschillende maatregelen gekoppeld. In de loop van 2021 

waren er verschillende kleurcodes actief:

• Van 12 november 2020 tot en met 8 juni 2021: code rood

• Van 9 juni 2021 tot en met 1 september 2021: code oranje

• Van 1 september 2021 tot en met 19 september 2021: code geel

• Vanaf 20 september 2021: code groen
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In november 2021 volgde een nieuwe golf van besmettingen, maar de overheid heeft 

toen de kleurcodes niet meer aangepast.

De maatregelen hadden een aantal gevolgen voor De Zonnige Woonst:

Voor huurders en kandidaat-huurders

• De actualisatie van de kandidaat-huurders moest uitgesteld worden tot na het einde 

van code rood.

• Onze kantoren konden lange tijd niet bezocht worden. De balie was gesloten, tenzij 

voor sleuteloverdrachten en andere momenten waarbij persoonlijk contact absoluut 

noodzakelijk was.

• Ook in 2021 vond geen huurdersbijeenkomst plaats. Deze werd vervangen door 

andere vormen van klantentevredenheidsbevragingen.

Voor personeel en bestuur

• Tijdens codes rood en oranje: zoveel mogelijk telewerk en online vergaderingen.

• Om onze medewerkers te beschermen werden plexi’s besteld om bepaalde bezoe-

ken toch veilig te kunnen laten doorgaan. Ook bij het terug open gaan werden deze 

verder gebruikt.

• Om de extra kosten te vergoeden die werknemers maakten door thuis te werken, 

ontvingen zij een onkostenvergoeding van 126,94 euro/maand en een tussenkomst 

voor het gebruik van een laptop en internetverbinding (2x20 euro), pro rata de  

tewerkstellingsgraad en de effectieve start en einddatum van het telewerk.

• De woon-werkvergoeding verviel voor die dagen dat de werknemer van thuis werkte.

Klantentevredenheid

Bij De Zonnige Woonst willen we volop inzetten op klantentevredenheid. In die zin 

startten we in 2020 al met online klantbevragingen via de Net Promotor Score. Deze 

bevraging bestaat uit twee vragen: een aanbevelingsvraag (in welke mate zou je De Zon-

nige Woonst aanbevelen aan vrienden en familie?) waarbij een score tussen 0 en 10 kan 

gegeven worden én een open vraag (wat kunnen we doen om de dienstverlening verder 

te verbeteren?).

In 2021 legden we de focus op de analyse van de cijfers, waarbij we onderzochten hoe 

we onze dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren.
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Maar eerst de cijfers.

Klantbevraging bij inschrijving

Wanneer een kandidaat-huurder zich bij De Zonnige Woonst komt inschrijven, krijgt hij 

een mail met daarin de twee bovenvermelde vragen. De NPS-score van 2021 bedraagt 

voor dit proces +38.

 

133 respondenten vulden de enquête in, wat statistisch gezien een voldoende aantal is. 

De NPS-score verkrijg je door het percentage huurders die een 9 of 10 op 10 geven, te 

verminderen met het percentage huurders die een 0 tot 6 op 10 geven. Naast de score 

hebben we ook gepolst naar mogelijke suggesties voor verbetering. De positieve punten 

die de kandidaat-huurders ons spontaan hebben gegeven, situeren zich rond de gedrags-

matige aspecten van de medewerkers van De Zonnige Woonst: 

• vriendelijkheid; 

• service; 

• expertise.

De aandachtspunten die werden opgegeven situeren zich vooral rond een transparante 

en eenvoudige communicatie. Het is belangrijk dat de kandidaat-huurders de tijd krijgen 

zodat ze alles kunnen begrijpen, dat er ruimte is voor vraagstelling en dat er voldoende 

uitleg gegeven wordt.

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat het intermenselijke contact wat verminderd 

was en dat dit in de toekomst best terug actiever kan zijn. 

De verkregen data en input zijn voor De Zonnige Woonst de aanleiding om een verbeter-

plan op te stellen en uit te werken, zodat er verder kan gewerkt worden aan de klanten-

tevredenheid van de huurders van De Zonnige Woonst.

Klantbevraging bij herstelling

Wanneer een huurder een herstelling laat uitvoeren via De Zonnige Woonst, polsen we 

ook	naar	de	NPS	en	zijn	we	ook	geïnteresseerd	in	hoe	we	de	dienstverlening	rond	dit	

proces nog verder kunnen optimaliseren.

Deze enquête startten we op in de loop van 2021, waardoor we 83 respondenten hadden 

die de bevraging hebben ingevuld. We behaalden in 2021 een NPS-score van +17.
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Ook hier scoorden we zeer sterk op de volgende aspecten:

• vriendelijkheid;

• snelheid;

• service;

• expertise;

En opnieuw geven de antwoorden op de tweede vraag ons de mogelijkheid om onze 

dienstverlening verder te optimaliseren. Belangrijk is een goede communicatie naar de 

huurders toe. Dit gaat over het proces goed uitleggen, uitleggen wat mogelijk en niet 

mogelijk is, een transparante communicatie, duidelijke informatie op de website en het 

kort op de bal opvolgen van de geplande werken.

Ook voor dit proces start De Zonnige Woonst een actieplan op om ervoor te zorgen dat 

we de goede score kunnen bestendigen en verder kunnen verbeteren. 

Slot

Beide klantbevragingen geven voldoende input om een zeer concreet actieplan op te 

stellen om de dienstverlening verder te optimaliseren. In 2022 zetten we daar verder 

op in zodat we de vruchten ervan in 2022 kunnen plukken. In ieder geval blijft klanten-

tevredenheid in het DNA van de organisatie zitten en doen we er alles aan om zo veel 

mogelijk klanten – huurders – zo tevreden mogelijk te houden.

Klachtenbehandeling

Conform het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (art. II.74 tot en met II.88) moet elke 

sociale huisvestingsmaatschappij een klachtenregister bijhouden. Door het volgen van 

een vaste procedure willen we controleren of en in welke mate de bewoners respons 

krijgen op gemelde problemen. De klachtenprocedure van onze maatschappij werd aan-

gepast na een beslissing van de raad van bestuur op 23 september 2013. De registratie 

van klachten moet resulteren in een beter woongenot door het wegwerken van klachten. 

We maken een duidelijk onderscheid tussen klachten ten aanzien van de maatschappij 

enerzijds en klachten gerelateerd aan (al dan niet) verrichte handelingen van huurders 

(gewone klachten). Deze laatste worden behandeld door onze sociale dienst. 

De meldingen met betrekking tot fraude worden afzonderlijk behandeld en geregis-

treerd (zie cijfertabel kwartaalrapportering). Klachten die louter betrekking hebben op 
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een technisch gebrek aan een woning worden behandeld als technische melding door de 

technische dienst.

Onderstaande tabel toont de cijfergegevens van de klachten ten aanzien van de maat-

schappij, met een verwijzing naar voorgaande jaren.

2017 2018 2019 2020 2021

totaal aantal klachten t.a.v. de maatschappij 
(klachtendecreet)

9 8 12 9 5

klachten volgens ontvankelijkheid

 ontvankelijke klachten 8 7 9 8 5

 onontvankelijke klachten 1 1 3 1 0

ontvankelijke klachten volgens gegrondheid

 gegronde / deels gegronde klachten 6 4 9 7 5

 ongegronde klachten 2 3 0 1 0

gegronde en deels gegronde klachten volgens oplossing

 opgelost / deels opgelost 6 4 9 7 5

 onopgelost 0 0 0 0 0

gegronde en deels gegronde klachten volgens categorie

 administratieve klacht 2 1 2 0 1

 sociale klacht 0 1 0 0 0

 technische klacht 4 2 7 7 4

Analyse van de klachten:

• Twee gegronde en opgeloste klachten hadden betrekking op renovatiewerken aan 

de daken van woningen, waarbij er volgens de huurders onvoldoende communicatie 

was over de werken. Ook ondervonden zij bovenmatige hinder. Aan deze huurders 

werd een tijdelijke herhuisvesting aangeboden. Een compensatie voor de geleden 

hinder werd onderhandeld.

• Eén deels gegronde en opgeloste klacht heeft betrekking op een aantal herstellings-

problematieken. Deze werd als klacht ten aanzien van de maatschappij opgenomen 

en niet als louter technische melding omdat de verantwoordelijkheid voor de kosten 

werd betwist. Een deel van de kosten werd aan de betrokken huurder terugbetaald.

• Eén deels gegronde en opgeloste klacht heeft betrekking op het gebrekkige onder-

houd van de gemeenschappelijke delen. De poetsdiensten werden aangemaand. Er is 

nog geen vervolgklacht gekomen.

• Eén gegronde klacht had betrekking op de organisatie van een evenement in de 
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ondergrondse garages van een appartementsblok. De praktische uitwerking hiervan 

werd nog voor het evenement met de huisbewaarder en de huurder besproken. De 

huurder was tevreden met de voorgestelde maatregelen.

Opmerkingen, vragen en technische problemen worden voornamelijk in de eerste lijn 

opgelost door de betrokken diensten.

Communicatie

Drukwerk

Naar jaarlijkse gewoonte werd begin 2021 onze infobrochure herwerkt en bezorgd aan 

onze	huurders.	De	infobrochure	bevat	de	essentiële	informatie	die	voor	een	(kandidaat-)

huurder van belang kan zijn. Ook onze inschrijvingsbrochure werd in 2021 herwerkt. 

Deze brochure legt van A tot Z uit wat er allemaal komt kijken bij het traject van inschrij-

ving tot het huren van een woning.

We	stelden	ook	verschillende	folders	op	over	specifieke	onderwerpen.	Via	verschillende	

verspreidingskanalen werden de betrokken personen op de hoogte gebracht. 

De volgende folders werden verspreid:

• Infofolder huurprijsberekening: deze folder bevat informatie over de wijze waarop 

de huurprijs wordt berekend, met de inkomensgrenzen van dat jaar;

• Infofolder kopzorgen bij de betaling van je huur: deze folder bevat informatie over 

een vlotte betaling van de huurprijs.

Website

Onze website werd in 2021 bezocht door 13.898 personen, een stijging van 22% t.o.v. 

vorig jaar (10.836 personen).
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Jaarrekening

Cijfers uit de jaarrekening

Activa Boekjaar 2020 Boekjaar 2021

Vaste activa 21/28 98.128.132,78 103.204.723,95

Vlottende activa 29/58 7.852.227,81 8.331.671,14

Totaal van de activa 20/58 105.980.360,59 111.536.395,09

Passiva Boekjaar 2020 Boekjaar 2021

Eigen vermogen 10/15 33.146.473,83 34.679.117,19

Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen

16 989.252,90 985.831,98

Schulden 17/49 71.844.633,86 75.871.445,92

Totaal van de passiva 10/49 105.980.360,59 111.536.395,09

Resultatenrekening Boekjaar 2020 Boekjaar 2021

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 6.521.928,73 8.674.910,47

Bedrijfskosten 60/66A 5.351.493,28 6.561.707,34

Bedrijfswinst 9901 1.170.435,45 2.113.203,13

Te bestemmen winst van het 
boekjaar

9905 755.698,50 1.572.951,03

Evaluatie financiële leefbaarheid

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap inspectie 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 

financiële 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.
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In 2021 ontvingen we de FiGi van 2020 op basis van de boekjaren 2020, 2019 en 2018, 

waarbij de kengetallen van het recentste boekjaren het zwaarst doorwegen in de eind-

beoordeling. Een score onder de 20 wordt beschouwd als een indicatie voor een  

problematische	financiële	situatie,	een	score	vanaf	40	geeft	een	goede	en	gezonde	finan-

ciële	toestand	weer.	De	financiële	gezondheidsindex	voor	De	Zonnige	Woonst	bedraagt	

46, wat een heel goede score is.

Normering ratio’s FiGi 2020
Ratio 2018 2019 2020

Liquiditeit

Current ratio 0,50 0,50 0,50

Onmiddellijke liquiditeitsratio 1,00 1,00 0,50

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

0,50 1,00 0,50

Exploitatiecashflowmarge 0,50 0,50 0,50

Cost/income-ratio uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

0,50 0,50 1,00

Kostenbeheersing

Werkingskosten als % van de bedrijfsinkomsten 0,50 0,50 0,50

Legende:
0 voor verbetering vatbaar  0,50 behoorlijk  1,00 goed
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de cv 
De Zonnige Woonst over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
(RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0405.085.262)

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van De Zonnige Woonst CV 

(de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over 

de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt 

een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergade-

ring van 3 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat 

loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarreke-

ning afgesloten op 31 december 2021 . Wij hebben de wettelijke controle van de jaar-

rekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 15 opeenvolgende 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 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boek-

jaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van  

€ 111.536.395,09 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te bestemmen winst 

van het boekjaar van € 1.572.951,03.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 

financiële	toestand	van	de	Vennootschap	per	31	december	2021,	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.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de 

voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
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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.	Een	wette-

lijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid 

van	de	Vennootschap,	noch	omtrent	de	efficiëntie	of	de	doeltreffendheid	waarmee	het	

bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal 

nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling	staan	hieronder	beschreven.
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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 controle-informatie 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.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en 

timing	van	de	controle	en	over	de	significante	controlebevindingen,	waaronder	eventu-
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ele	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 verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm 

(herziene	versie	2020)	bij	de	in	België	van	toepassing	zijnde	internationale	controle-

standaarden (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	verenigingen	en	van	de	statuten	te	verifiëren,	alsook	

verslag over deze aangelegenheden 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 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen.

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk 

voor het overwegen, 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	

artikel 3:12; § 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel 

qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder 

deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van ma-

terieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschik-

ken 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 3:65 van het Wetboek van vennootschappen 

en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarreke-

ning.

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.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding 

met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan 

of genomen.

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt 

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Sint-Niklaas, 27 mei 2022

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor
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Verslag omtrent het toezicht op het sociaal 
oogmerk (art.8 van de statuten)

De leden van de Raad van Bestuur hebben vastgesteld dat de uitgaven in 2021 inzake 

investeringen, werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking 

van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. Hiervoor kan naar het  

jaarverslag en de jaarrekening verwezen worden.
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Beslissingen van de algemene vergadering  
13 juni 2022

1. Goedkeuring van het jaarverslag 2021
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de alge-

mene vergadering van aandeelhouders om het jaarverslag over 2021 goed te keuren.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2021, 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 december 2021 goed te 

keuren.

Winstverdeling 2021 (in euro)

692 100 toevoeging overige reserves  1.572.662,78 euro

694 000 vergoeding van het kapitaal 288,25 euro

 à 131 100 bijzondere reserves  1.572.662,78 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 2021.

4. Benoeming bedrijfsrevisor
Uitgaande van De Zonnige Woonst, werd een aanbesteding verzonden aan verschillende 

bedrijfsrevisoren voor het waarnemen van een mandaat van revisor over de boekjaren 

2022 tot en met 2024. Op voorstel van de beheerraad wordt VGD bedrijfsrevisoren BV 

voorgedragen als revisor. Voormelde revisorenvennootschap duidde dhr. Jurgen Lelie aan 

als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
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5. (Her)benoeming bestuurders
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur de algemene vergadering om het mandaat van de hieronder vermelde bestuur-

ders te vernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering 

van de aandeelhouders in 2025:

• Danny Poppe, particulier;

• André Raemdonck, afgevaardigde van de gemeente Hamme;

• Marita De Medts, particulier.









De Zonnige Woonst

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk

 Maatschappelijke zetel Rozenhoed 1 
  9220 Hamme
 Erkenningsnummer 4190
 Telefoon 052-470 471
 E-mail info@dezonnigewoonst.be
 Website www.dezonnigewoonst.be

Tekst: www.schrijfhuis.be
Ontwerp: www.flesinzee.be


