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Voorwoord

Uw dienaar is sedert 13 maart 2017 voorzitter. Bij de opmaak van dit voorwoord ben ik 

een jaar in functie. Interactie en continuïteit zijn belangrijke begrippen in de werking 

van De Zonnige Woonst. De intensiteit waarmee de Zonnige Woonst werkt is markant. In 

de eerste plaats denk ik hierbij aan het personeel. De solidariteit onder hen is bijzonder.

Het jaarverslag duidt bepaalde wijzigende elementen in het landschap aan waarbij de 

niet-eigendomsvoorwaarde van de huurders enige uitleg verdient. Is het de schuld van 

Brussel dat wij hier nauwgezet op dienen toe te zien of is het vanuit het principe van 

de sociale rechtvaardigheid dat wij onze echte doelgroep moeten aanspreken en zorgen 

voor huisvesting van de sociaal zwakkeren in het bijzonder?

Meer en meer is het soms dansen op een slappe koord. Kan een vriend komen inslapen 

in een pand? Moet dit gemeld worden? Wat zijn de repercussies op de te betalen huur-

prijs? Enz.

Opmerkelijk	is	ook	dat	het	huurdersprofiel	stilaan	aan	het	wijzigen	is.	We	moeten	meer	

op zoek gaan naar woongelegenheden voor alleenstaanden. Er wordt bewust gekozen 

voor tweeslaapkamerwoningen.

In het voorbije jaar hebben we verschillende verhuisbewegingen moeten orchestreren. 

We zijn er in geslaagd zittende en kandidaat-huurders een sociale huisvesting te waar-

borgen tegen betaalbare prijzen.

Bij de realisatie van nieuwe projecten zijn enerzijds de timing van aankoop van gronden 

en anderzijds het realiseren van het bouwproject twee verschillende uitdagingen. Dit 

jaar kochten we bijkomende panden aan in Waasmunster en recentelijk is de aanschaf 

van een aanpalend pand in de Gasmeterstraat bepalend om het project Gasmeterstraat-

Posthoorn in de markt te zetten. Koopwoningen in de Broekstraat, de Museumstraat en 

de	Slangstraat	zijn	onze	laatste	trofeeën	die	verkoopbare	panden	op	de	markt	zul-

len brengen voor onze doelgroep in Hamme. De projecten op het Marktplein en in de 

Hoogstraat in Hamme dienden noodgedwongen omgevormd te worden van koop- naar 

huurappartementen.

De gemeente Temse, met de wijken Tielrode en Elversele, blijft stiefmoederlijk op haar 

honger zitten wat de uitbreiding betreft. We opteren hier voor renovatie van het woning-

bestand. Maar ook hier zijn we vragende partij om in de toekomst nieuwe projecten te 

realiseren.
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De Tasibelsite in Hamme krijgt stilaan meer vorm. Na het organiseren van een wedstrijd 

willen we generatielang wonen combineren met zorg voor de sociaal zwakkeren in de 

ruimste betekenis van het woord.

De bollekenskermis biedt zich aan in oktober 2018. Dit verwijst naar de verkiezingen 

en mogelijke wijzigingen in het toekomstig landschap van bestuurders bij De Zonnige 

Woonst. De raad van bestuur met directieleden en het personeel blijven ervoor gaan en 

leggen u alvast een mooi gereden parcours voor.

Niet voor niets dragen wij het sportieve in ons hart in ons jubileumjaar van 90 jaar 

Zonnige Woonst. Een schouderklopje voor onze 90-jarige jubilarissen is dan ook op zijn 

plaats.

Een dikke merci aan iedereen.

uw voorzitter

Etienne De Prijcker
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Doel van de vennootschap 

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

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

huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van 

de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen heeft De Zonnige Woonst, zoals 

beschreven in artikel 4 van haar statuten, als doel:

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

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

een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel 

met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie 

in de lokale woonstructuur; 

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

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

slopen en te vervangen; 

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

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

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

personen met een handicap; 

• de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en  

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

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

eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.
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Organisatie 

Bestuur

Raad van bestuur

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

7 december 2015):

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

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

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

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

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

Vertegenwoordigers openbare sector

Paul Van de Casteele, voorzitter (tot 12 maart 2017) gemeente Hamme

Etienne De Prijcker, voorzitter (vanaf 13 maart 2017) gemeente Hamme

Filip Boelaert gemeente Hamme

Rudiger Vervaet gemeente Hamme

Jean-Pierre Van Der Vorst gemeente Hamme

Marleen Van Holewinckel (tot 12 maart 2017) gemeente Hamme

Lara Buggenhout (vanaf 13 maart 2017) gemeente Hamme

Chris Vervaet gemeente Temse  

Kathleen De Bondt OCMW Hamme

Goedele De Cock provincie Oost-Vlaanderen
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Vertegenwoordigers andere inschrijvers

Gwennie Bogaert-De Clercq  vzw Vooruitzicht Liberale Werken 

 Hamme

Martina Heymans Socialistische Aktie Hamme 

Lucrèce Colman (tot 8 oktober 2017) Beweging.net Hamme

Danny Poppe (vanaf 9 oktober 2017) Beweging.net Hamme

Paul Verschelden, tweede ondervoorzitter particulier

Hilde Cloostermans - Huwaert particulier

Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter particulier 

Marita De Medts particulier

Directeur

Guy Van Gucht

De raad van bestuur vergaderde in 2017 op: 

9 januari 13 februari 13 maart

10 april 8 mei 12 juni

3 juli 11 september 9 oktober

13 november 11 december

Bij Koninklijk Besluit van 18 september 2017 werd een bijzonder voorzorgsereteken 2de 

klasse toegekend aan dhr. Rudiger Vervaet. Hij is bestuurslid bij onze maatschappij sinds 

23 mei 2007. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en toewijding ten dienste van De 

Zonnige Woonst.
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Directiecomité

Paul Van de Casteele (tot 12 maart 2017) voorzitter

Etienne De Prijcker (vanaf 13 maart 2017) voorzitter 

Koen Mettepenningen eerste ondervoorzitter

Paul Verschelden tweede ondervoorzitter

Marleen Van Holewinckel (tot 28 februari 2017) directielid

Filip Boelaert (vanaf 1 maart) directielid

Rudiger Vervaet directielid

Guy Van Gucht directeur

Het directiecomité vergaderde in 2017 op: 

5 januari 17 januari 2 februari 

2 maart 23 maart 30 maart

27 april 30 mei  1 juni

29 juni 31 augustus 28 september 

9 november 30 november

Onze werkplek werd op 11 december 2017 bedekt met een mooi laagje sneeuw.
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Aandeelhouders

De vennoten met hun respectievelijke aandelen op 31 december 2017 zijn:

Naam aandeelhouder Nominale waarde 
kapitaal in euro

Aandelen Gestort in euro

Aandeelhouders openbare sector

Ministerie Vlaamse Gemeenschap 2.500,00 200 625,00

Provincie Oost-Vlaanderen 2.500,00 200 625,00

Gemeente Hamme 5.000,00 400 1.250,00

Gemeente Temse 2.500,00 200 625,00

OCMW Hamme 2.500,00 200 625,00

Aandeelhouders sociale organisaties

Beweging.net Hamme 2.500,00 200 625,00

vzw Socialistische Aktie Hamme 2.500,00 200 625,00

vzw Vooruitzicht Liberale Werken 
Hamme

2.500,00 200 625,00

Andere aandeelhouders

Bauwens Jurgen 250,00 20 62,50

Cloostermans-Huwaert Désiré 250,00 20 62,50

Colman Lucrèce 250,00 20 62,50

De Bondt Kathleen 250,00 20 62,50

De Clercq Koen 250,00 20 62,50

De Geyter Michel 250,00 20 62,50

De Grave Marcel 250,00 20 62,50

De Grave Paula 250,00 20 62,50

De Graef François 250,00 20 62,50

De Pillecyn Norbert 250,00 20 62,50

Drieghe Etienne 250,00 20 62,50

Du Tré Michel 250,00 20 62,50

Huylebroeck Raoul 250,00 20 62,50

Laureys Jo 250,00 20 62,50

Mettepenningen Koen 250,00 20 62,50

Reuse André 250,00 20 62,50

Reyntjens Marie-Jeanne 250,00 20 62,50

Saerens Robert 250,00 20 62,50

Van de Casteele Paul 250,00 20 62,50

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

Aandelen Gestort in euro

Van Haver Patrick 75,00 6 18,75

Van Lysebetten Marleen 250,00 20 62,50

Van Vossole Francine 250,00 20 62,50

Verbeke Sabine 250,00 20 62,50

Verschelden Paul 250,00 20 62,50

Vijt Herman 250,00 20 62,50

Totaal 28.825,00 2306 7.206,25

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

van de aandelen, de particulieren 48%.

Wijlen dhr. Jozef Van de Velde en mevr. Annemie Moens onderschreven elk 20 aandelen bij onze  

sociale huisvestingsmaatschappij. 

Artikel 5 van de statuten bepaalt dat niet-vennoten kunnen intekenen, mits zij daartoe door twee 

vennoten worden voorgedragen en de raad van bestuur, bij geheime stemming, de verrichtingen heeft 

toegelaten.  Elke nieuwe vennoot verbindt er zich toe om op minimum 20 aandelen in te schrijven.

Twee vennoten, Lucrèce Colman en Koen Mettepenningen, stelden voor om de vrijgekomen aandelen 

over te dragen aan dhr. Michel Du Tré en dhr. Jurgen Bauwens. Zij wensten elk in te tekenen op 20 aan-

delen. De raad van bestuur keurde deze inkoop goed op 10 april 2017.
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Personeel

Algemene leiding

Guy Van Gucht directeur

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

Vlaamse Overheid, een dienstwagen, maaltijdcheques en een groepsverzekering.

Administratief personeel

Sociale dienst

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

tewerkstelling), Lien Sap en Veerle Staelen (4/5 tewerkstelling tot februari 2017). 

Hun takenpakket omvat o.a.:

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

ter;

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

huurwoning;

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

betaling van de huurwaarborg;

• de verwerking van stopzettingen van huurovereenkomsten;

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

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

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

• de opvolging van huurwaarborgen;

• de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

• de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie.

Interne dienst

Nathalie De Bruyne en Katrijn Cools (4/5 tewerkstelling vanaf juli 2017) vormen samen 

de interne dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor:

• de	boekhouding	en	de	financiële	planning;

• de berekening en de afrekening van de huurlasten;

• de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen;

• de communicatie;

• de verslaggeving van de bestuursorganen;

• de behandeling van klachten ten aanzien van de maatschappij;

• de uitwerking en opvolging van procedures en interne controle.

Technische dienst

Jonas Ingels, Evy Smet (4/5 tewerkstelling) en Erwin Van Puyenbroeck (in dienst vanaf 1 

januari 2017) zijn de medewerkers van de technische dienst. Zij staan in voor:

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

• de opmaak van plaatsbeschrijvingen bij vertrekkende huurders;

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

• de planning en opvolging van de uitvoering van renovaties;

• de planning en opvolging van de uitvoering van nieuwbouwprojecten;

• de verwerking van inschrijvingen voor sociale koopwoningen en kavels;

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

• de opvolging van verzekeringsdossiers.
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Huisbewaarders

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

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

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

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

Paul De Pillecyn is huisbewaarder van de site Slangstraat-Posthoorn in Hamme.

Zij nemen als huisbewaarder volgende taken op zich:

• het signaleren en opvolgen van technische defecten aan de gemeenschappelijke 

delen;

• toezicht op het opruimen van zwerfvuil, het onderhoud van afvallokalen, het ruimen 

van sneeuw en het bestrijden van ijzel voor de inrit van de ondergrondse garages en 

fietsenbergingen	ten	behoeve	van	de	leefbaarheid;

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

• toezicht op het naleven van afspraken;

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

De personeelsleden van De Zonnige Woonst volgen regelmatig opleidingen. 

Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2017:

Opleiding Datum Duur Aantal personen

Informatica

S2020 – facilitair beheer - algemeen 16/10/2017 1,5u 7

S2020 – facilitair beheer - werkopdrachten 16/10/2017 2u 4

Adviesraad Sociopack 26/10/2017 3,5u 1

Management en sociale economie

Zorgvastgoed 7 dagen 42u 1

Wijzigingen 2de visitatieronde - VMSW 24/05/2017 4u 2

Fusies bij SHMS - VMSW 20/06/2017 6u 2

Voorstelling beste praktijken visitatie 13/09/2017 2u 1

VVSG Trefdag 12/10/2017 3,5u 1

Infosessie Programma Innovatieve Over-
heidsopdrachten (PIO)

16/10/2017 3,5u 1

Lokale buurtgerichte zorg 17/10/2017 3,5u 1

Missie, visie en strategie ontwikkelen - VMSW 8/12/2017 7u 2

Vaktechnische opleidingen

Warm wonen: ontwikkelingen binnen de ver-

warmingssector

19/01/2017 4u 1

Wijzigingen kaderbesluit sociale huur - VMSW 31/01/2017 2u 2

Intervisie plaatsbeschrijving - VMSW 23/02/2017 3u 2

Infosessie gegevensbescherming - VMSW 7/03/2017 2u 2

Forum wijzigingen Kaderbesluit Sociale Huur 9/03/2017 2u 3

Workshop: aan de slag met de renovatietoets 21/03/2017 6u 2

Intervisie sociale koop 29/03/2017 4u 2

Architects@Work 28/04/2017 4u 1

Infosessie over de archeologienota - VMSW 2/05/2017 3u 2

Klantvriendelijkheid en communicatie 15/05/2017 7,5u 7

Contactdag Vlaamse Bouwmeester 15/05/2017 4u 1

Brainstorm serviceconcept 26/06/2017 2u 7

Wijzigingen wetgeving overheidsopdrachten - 
VMSW

27/06/2017 6u 3

Huurprijsberekening - VMSW 6/10/2017 6u 2

Infosessie over het nieuwe Procedurebesluit 
Wonen - VMSW

9/10/2017 3u 3
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Opleiding Datum Duur Aantal personen

Infosessie over de nieuwe bouwnormen en 
-richtlijnen

19/10/2017 3u 2

Intervisie toewijzingen - VMSW 7/11/2017 3u 3

Workshop: projectportaal 23/11/2017 3u 2

Timemanagement 20/11/2017 4u 8

Duidelijke taal 20/11/2017 2u 8

Btw bij onroerend goed 30/11/2017 4u 1

Bijscholing EHBO 5/12/2017 4u 1
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Klantgerichtheid

Onze diensten blijven permanent alert voor de optimalisering van onze werking.  

In mei 2017 namen de medewerkers deel aan de studiedag ‘Samen werken aan 

delighted klanten’ verzorgd door Escala. Het doel van deze studiedag bestond erin de 

klant (huurder, koper) nog meer centraal te stellen dan al het geval was en wilde in 

die zin met alle medewerkers over het thema nadenken. 

Tijdens die studiedag kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals onder meer:

• De kracht van non-verbale communicatie.

• Hoe voer ik een slechtnieuwsgesprek?

• De tango dansen, ook in communicatie (sturen van een gesprek).

• Positief taalgebruik maakt het verschil.

• Hoe omgaan met moeilijke klanten? Hoe omgaan met klachten?

• Hoe kan ik assertief zijn zonder bedreigend over te komen?

• Hoe voer ik een telefoongesprek?

Uit deze brainstorm kwamen twee werkpunten naar voor waarmee de medewerkers 

aan de slag gingen:

1. Uitschrijven wat De Zonnige Woonst wil betekenen voor haar klanten/huurders: 

wat willen we dat klanten/huurders zeggen over De Zonnige Woonst wanneer 

zij praten over onze maatschappij? Een klaar en duidelijk ‘service concept’ legt 

in enkele korte zinnen uit waar De Zonnige Woonst voor staat en wat de maat-

schappij aanbiedt. Dit kan ook gebruikt worden in alle communicatiedragers om 

zo de boodschap nog te versterken. Met de slogan ‘samen bouwen aan een goede 

thuis’ bevestigen we dit:  

goed en comfortabel wonen is belangrijk voor onze huurders. Daarom staan we 

met een team van medewerkers klaar om hen hierbij te ondersteunen. Het infor-

meren van onze huurders, hen begeleiden naar de juiste woning en het helpen 

bij administratieve taken, behoren daarom tot onze kerntaken. Zo helpen we mee 

om van ons huis hun thuis te maken. Achter de schermen bouwen wij verder aan 

goede woningen. Dit gaat over de realisatie van nieuwe woningen en over de 

renovatie van onze oudere woningen zodat ze weer aan de hedendaagse eisen 

voldoen.

2. Alle medewerkers zitten op zaterdag in een beurtrol aan het onthaal. In dit kader 

zou het sterk kunnen helpen door van de hoofdprocessen (processen die klanten 
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moeten doorlopen) een aantal steekkaarten op te maken die als snelle leidraad 

kunnen dienen. Volgende stappenplannen werden opgesteld op basis van de meest 

gestelde vragen aan het loket:

• Ik wil me inschrijven.

• Wat is mijn plaats op de wachtlijst?

• Ik wil dat er iets hersteld wordt aan mijn woning.

• Ik heb een betaalprobleem.

• Ik heb een klacht.

Het traject loopt nog verder in 2018.

Onze medewerkers grijpen zo veel mogelijk gelegenheden aan om een telefoongesprek 

te voeren of een bezoek af te leggen. Persoonlijk contact is tijdsintensief, maar het meest 

doeltreffend. Bij vragen of aanpassingen aan de huurprijs sturen we zo veel mogelijk 

aan op een afspraak, zodat we de nodige tijd kunnen voorzien om toelichting te geven. 

Via extra controlebezoeken bij uitgevoerde werken, deels door externe deskundigen, 

deels door onze eigen medewerkers, volgen we de kwaliteit van de herstellingen op. 

We stellen vast dat huurders dit erg waarderen. Het is een moment waarop we kleine 

gevoeligheden vernemen en suggesties en/of opmerkingen van huurders samen kunnen 

bespreken.

Op 29 november 2017 vond het jaarlijkse huurdersoverleg plaats. We nodigden een 

groep huurders uit die al langer dan 10 jaar bij onze maatschappij huren in een apparte-

mentsgebouw in Hamme, Tielrode of Elversele. De klemtoon van het gesprek lag op de 

kwaliteit van de woning en de woonomgeving, de melding en de uitvoering van herstel-

lingen, het gebruik en het onderhoud van gemeenschappelijke delen, onze communicatie 

en bereikbaarheid. We vonden het huurdersoverleg opnieuw zeer constructief en boeiend. 

Alle facetten van onze werking ten aanzien van onze huurders kwamen uitvoerig aan 

bod. We stelden eerder al een positieve evolutie vast tussen recentere ervaringen versus 

deze van enkele jaren geleden. We ontvingen o.a. de volgende opmerkingen en sugges-

ties: 

• lokale infokrantjes zijn het beste kanaal om onze huurders te bereiken;

• de fysieke aanwezigheid van onze medewerkers of de huisbewaarder in de buurt is 

positief en draagt bij tot een goede sfeer;

• persoonlijke brieven zijn duidelijk;

• er blijven veel onduidelijkheden bestaan over het toewijzingssysteem;

• bij de bouw van appartementen is er vaak veel geluidsoverlast.
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Alle opmerkingen zijn besproken geweest op de raad van bestuur van 11 december 2017, 

waarna de medewerkers ermee aan de slag gingen.

Daarnaast vonden er enkele huurdersactiviteiten plaats. Twee groepen huurders kregen 

een toelichting op maat over de verhuisbeweging. We namen in het voorjaar ook deel 

aan de opening van het nieuw sociaal ontmoetingscentrum, ’t Verhoog in Hamme.  

Via een infostand konden we onze werking daar in de kijker zetten.

We besteden al enkele jaren extra aandacht aan het gebruik van klare taal in al onze 

communicatie. We zijn er immers van overtuigd dat we met een vlotte en duidelijke 

communicatie een sterk instrument in handen hebben om onze klanten te informeren en 

om ongenoegen te voorkomen. Onze medewerkers volgden in 2017 een sessie ‘duidelijk 

gesproken taal’, gegeven door een medewerker van het Agentschap Integratie en Inbur-

gering. We blijven onze (standaard)brieven permanent screenen en verbeteren waar mo-

gelijk. De infobrief over de huurprijsberekening is nu omgezet naar een gedrukte folder 

die in december verspreid is naar onze huurders en ook in onze wachtzaal ligt.

De infobrochure is	al	jaren	een	vaste	waarde	in	onze	communicatie	naar	(potientiële)	

huurders en kopers. Tijdens het huurdersoverleg gaven de huurders aan dat ze de inhoud 

ervan erg nuttig vinden. De brochure is zo opgebouwd dat ze gericht is naar kandidaat-

huurders, kandidaat-kopers en bestaande huurders. In 2017 legden we de focus op 

volgende thema’s: 

• overzicht van inschrijving tot huur van een sociale woning;

• uitleg over de huurprijsberekening en de huurlasten;

• onderhoud en indeling van de tuin;

• het reglement van inwendige orde;

• tips over werfverkeer.

Om onze huurders duidelijk te informeren en inzicht te geven in het volledige inschrij-

vingsproces, ontwikkelden we een nieuwe inschrijvingsbrochure waarbij we van A tot Z 

toelichten wat er allemaal komt kijken bij een inschrijving. De regelgeving is in klare 

taal samengevat en waar mogelijk gevisualiseerd of geïllustreerd met cartoons. Het 

vormt voortaan de leidraad tijdens het inschrijvingsgesprek en het is ook een handig 

instrument voor onze kandidaten om na het bezoek aan De Zonnige Woonst alle  

informatie nog eens rustig na te lezen.

Editie 2018

De Zonnige 
Woonst

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
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Voor de koopprojecten in de Slangstraat, Museumstraat en Broekstraat werkten we spe-

cifieke	koopbrochures uit waarin de plannen, de informatie over de gebruikte materialen 

en de voorwaarden voor inschrijving en verplichtingen na verkoop zijn opgenomen. We 

verzonden ze naar onze kandidaat-kopers en hebben ze ook uitgedeeld aan gemeente, 

OCMW… voor verdere verspreiding.

Al onze brochures en folders hebben voortaan een vaste plaats gekregen in onze wachtzaal.

Naar analogie met onze zeer gewaardeerde overzichtskaart van onze huurwoningen, 

werkten we ook een overzichtskaart van onze garages, carports en autostaanplaatsen uit. 

Zo kunnen kandidaat-huurders gemakkelijker aangeven voor welke garages, carports of 

autostaanplaatsen ze zich willen inschrijven op de wachtlijsten. 

Onze website werd in 2017 bezocht door 4437 personen, een stijging van 14% ten aan-

zien van vorig jaar. Naar aanleiding van de wijzigingen in het Kaderbesluit Sociale Huur, 

werden verschillende pagina’s herzien. We plaatsten 17 nieuwsberichten online.

Ten slotte publiceren we regelmatig over onze werking in lokale infobladen zoals Hamin-

fo, De Vierschaar en De Kleine Wuiten. Via deze kanalen bereiken we een breder publiek. 

Enkele thema’s die al aan bod gekomen zijn: actualisatie, verhuur van garages en moes-

tuinen,	stand	van	zaken	van	specifieke	projecten,	aanbestedingen…	Er	vonden	ook	twee	

persmomenten plaats: één over de voorzitterswissel en één over onze jaarresultaten 

2016 na de Algemene Vergadering.
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Controleprocedures

Interne controle

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

interne controle. De boordtabel met key performance indicators wordt driemaandelijks 

besproken door de raad van bestuur.

Naast de standaard controles die ingebed zitten in de reguliere werking, was er een 

grondig extra nazicht van:

• 10 huurprijsberekeningen voor 1 januari 2017;

• 19 van de 47 tussentijdse huurprijsberekeningen;

• 36 dossiers uit de ingave van de huurlasten voor 2018;

• 326 van 2830 facturen die afgetoetst werden aan de procedure;

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

50 herstellingswerken, ter plekke gecontroleerd door een extern deskundige (t.a.v. 

1535 werkopdrachten in 2017).

Eventuele opmerkingen en aandachtspunten werden met de betrokken medewerkers 

besproken en aangepakt.

Globaal toezicht: Toezicht Wonen Vlaanderen

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

schap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht, toegelicht: voortaan voeren zij elke 5 jaar 

een globaal onderzoek uit bij elke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en dit voor 

alle domeinen. Bij een positieve beoordeling volgt enkel nog een basistoezicht. 

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

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

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

sproken, afgerond tegen 31 mei 2017. Voor het domein ‘sociale koop’ volgt een verhoogd 

toezicht in 2018. 

Zelfevaluatie veiligheidsbeleid – audit 

In het kader van de toegang tot de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) moet elke 

sociale huisvestingsmaatschappij een veiligheidsbeleid uitwerken. We vullen hier-

voor jaarlijks een zelfevaluatie in. Deze evaluatie stelt ons en de VMSW in staat om de 

kwaliteit van het veiligheidsbeleid te beoordelen. Aan de hand hiervan kunnen wij ons 

veiligheidsbeleid vormgeven en kan de VMSW oordelen of ons veiligheidsbeleid verloopt 

zoals voorzien binnen de minimale veiligheidsnormen die de KSZ als leidraad gebruikt. 

Daarnaast doet de VMSW jaarlijks een aantal steekproeven bij de verschillende SHM’s 
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en SVK’s. Alle SHM’s en SVK’s worden op een termijn van 7 jaar bezocht. Op 28 november 

2017 kreeg onze maatschappij het bezoek van een veiligheidsconsulent. 

Tijdens dit bezoek overliep de veiligheidsconsulent, aan de hand van de minimale vei-

ligheidsnormen, samen met de verantwoordelijke het veiligheidsbeleid . Er werden geen 

grote problemen of risico’s gedetecteerd. We ontvingen slechts een paar aanbevelingen 

en enkele bescheiden, praktische verbeterpunten. Het secretariaat werkt nu aan de  

implementatie ervan. 

Controle vennootschapsbelasting – FOD Financiën

We	ontvingen	van	FOD	Financiën	in	december	2017	de	vraag	tot	het	verstrekken	van	

inlichtingen over de voorzieningen voor handelsvorderingen en risico’s en kosten en dit 

voor de aanslagjaren 2016 en 2017. Wij hebben de nodige informatie aangeleverd.
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Klachtenmanagement

In 2017 registreerde De Zonnige Woonst 9 klachten ten aanzien van de maatschappij, 

een daling in vergelijking met vorige jaren. De raad van bestuur besprak de klachtenbe-

handeling van 2017 in haar zitting van 8 januari 2018.

2017 2016 2015 2014 2013

totaal aantal klachten t.a.v. de maatschappij 

(klachtendecreet)

9 16 15 15 18

klachten volgens ontvankelijkheid

 ontvankelijke klachten 8 16 12 13 15

 onontvankelijke klachten 1 0 3 2 3

ontvankelijke klachten volgens gegrondheid

 gegronde / deels gegronde klachten 6 12 11 10 14

 ongegronde klachten 2 4 1 3 1

gegronde en deels gegronde klachten volgens oplossing

 opgelost / deels opgelost 6 11 11 10 7

 onopgelost 0 1 0 0 7

gegronde en deels gegronde klachten volgens categorie

 administratieve klacht 2 1 2 2 3

 sociale klacht 0 0 0 0 0

 technische klacht 4 11 9 8 11

Eén klacht ging over de wetgeving met betrekking tot de huurprijsberekening (toeken-

ning van gezinskorting aan gezinnen met kinderen – betrokkene vindt dit discriminerend 

ten aanzien van hem als alleenstaande). Aangezien we hier zelf geen inspraak in hebben, 

werd deze klacht als onontvankelijk beschouwd. We hebben de huurder uitgebreid geïn-

formeerd over zijn individuele berekening. Daarnaast hebben we de contactgegevens van 

de Vlaamse Overheid overgemaakt zodat de huurder via die weg zijn ongenoegen kan 

uiten.

2 ongegronde klachten waren van administratieve aard:

• een klacht over het niet toekennen van een huurprijsvermindering door inkom-

stendaling bereikte ons via de Vlaamse Ombudsdienst. De berekening was correct 

uitgevoerd en de huurder werd hierover verder geïnformeerd door de Vlaamse 

Ombudsdienst;

• bij een klacht over de afrekening van een huurwaarborg werd verdere uitleg  



21

gegeven over de beslissing (reiniging van de woning – foto’s staafden de beslissing), 

waarna de vertrokken huurder zich alsnog akkoord verklaarde.

Alle gemelde klachten uit 2017 zijn intussen ook opgelost. We streven ernaar om 

klachten zo snel mogelijk te behandelen en niet te laten aanslepen. Daarom geven we 

de voorkeur aan contact via e-mail of telefoon, ook wanneer beslissingen bijkomend per 

brief worden overgemaakt. Zo kunnen we de situatie beter inschatten en inspelen op de 

reactie van de betrokkene op onze beslissing.

Binnen de ontvankelijke en gegronde klachten registreren we twee klachten die betrek-

king hebben op de administratie. Beide handelden over de afrekening van een huurwaar-

borg. De dossiers werden (deels) herzien na overleg met de vertrokken huurder. Het ging 

om herstellingskosten die ten laste van de vertrokken huurder werden aangerekend.

Vier klachten zijn van technische aard. We kunnen vaststellen dat deze sterk gedaald zijn. 

Dit is een gevolg van de optimalisering van onze dienstverlening door de technische 

dienst:

• de responstijden worden maandelijks strikt opgevolgd zodat er slechts 2 klachten 

over een te lange behandeltermijn binnenkwamen;

• huurders krijgen voortaan een sms ter bevestiging van hun melding en de opdracht 

die we aan een aannemer geven. Dit systeem trad samen met onze nieuwe software 

in	november	2017	in	werking	en	zullen	we	in	2018	nog	verder	verfijnen;

• door zowel interne als externe controle zetten we sterk in op het nazicht van de 

kwaliteit van de uitgevoerde werken en de peiling naar tevredenheid bij de huurder. 

Deze werkwijze werpt duidelijk zijn vruchten af en we zetten deze verder. In 2017 

hebben wij of een externe deskundige op deze manier 246 huurders bezocht;

• in 2017 konden we, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, rekenen op de inzet 

van een voltallige en vaste bezetting van de technische dienst;

• externe aannemers zorgden in 2016 voor meerdere klachten. In 2017 was er slechts 

één dossier waarin terecht melding werd gemaakt van de aanwezigheid van asbest 

bij de afbraakwerken. De begeleidende architect, veiligheidsconsulent en aannemer 

werden meteen geïnformeerd en namen dezelfde dag nog de nodige maatregelen;

• door de voorcontrole bij vertrekkende huurders stimuleren we het volledig leeg en 

proper achterlaten van de woning op de dag van de plaatsbeschrijving. Dit werkt 

goed. Af en toe duikt er nog een situatie op waarbij de staat van de leegkomende 

woning onverwacht te wensen overlaat. Onze technische dienst probeert dan zo snel 

mogelijk de nodige maatregelen te nemen om de woning proper te krijgen  
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vooraleer de nieuwe huurder de sleutel krijgt. In één dossier lukte dit niet en 

klaagde de nieuwe huurder terecht over de staat van de woning. We boden onze 

excuses aan en informeerden haar over de werken die nog door ons gepland werden. 

We	kwamen	ook	financieel	tussen	in	het	plaatsen	van	nieuwe	vloeren.

Klachten bereiken ons hoofdzakelijk via e-mail (7 van 9). We kunnen dus vaststellen dat 

het postvak dat hiervoor werd aangemaakt, zijn doel bereikt heeft. We verwijzen ernaar 

in onze jaarlijkse infobrochure, in onze nieuwe inschrijvingsbrochure en op onze website.
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Patrimonium 

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 2017 beoordeelden we 28 voorkoop- en wederinkooprechten. We kochten 

de sociale koopwoning Rozenhoed 9 in Hamme terug. Het gaat om een gelijkvloerse 

woning met 3 slaapkamers, aanpasbaar voor rolstoelgebruikers. Daarnaast gingen we in 

op een aanbod tot aankoop van de woning Hollandse Molen 44 te Waasmunster. Dit is 

een woning met 3 slaapkamers.

In augustus 2017 namen we het beheer over van 15 woningen in de Maria Stoop-Moens-

straat in Waasmunster. Deze woningen waren op dat moment nog in eigendom van de 

gemeente Waasmunster. De akte tot aankoop werd ondertekend op 23 november 2017. 

Onze maatschappij beschikt nu over 54 woningen in de gemeente Waasmunster, waar-

van 53 in verhuring. Voor de woning in de Kerkstraat loopt nog een renovatiedossier. Er 

komen twee appartementen in de plaats.

Inventaris onbebouwde gronden

Oppervlakte (in m2) Waarde (in euro)
Hamme

Oostkouterwijk 466 5.277,06

Marktplein 46 / Peperstraat* 354 631.000,00

Posthoorn - Gasmeterstraat 2230 6.374,27

Tasibel* 47876 3.525.000,00

Kruisbeeldstraat 2520 126.000,00

Neerlandt 5408 270.000,00

Hoogstraat* 590 352.000,00

Totaal 59444  4.915.651,33

*Waarde inclusief gebouwen
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Voor de gronden in de Marktplein/Peperstraat, Posthoorn-Gasmeterstraat en Hoogstraat 

zijn er al concrete bouwplannen.

Overzicht huurwoningen

In 2017 realiseerden we zelf geen nieuwe woningen. We kochten 17 huurwoningen aan 

en 21 appartementen in de Dennenstraat verdwenen uit ons patrimonium na beslissing 

tot sloop in december 2017.

Aantal huurwoningen per 31/12/2017 1401 

 920 huizen

 481 appartementen

Aantal autobergplaatsen (garages, carports, ondergrondse autostaanplaatsen)

 507

 waarvan 8 voorbehouden als  

	 fietsenberging

Aantal groente- en fruittuinen 11

Evolutie van het aantal huurwoningen
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Aantal woningen in huur per regio

Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers 

Ons patrimonium bestaat voor 43,6% uit 3-slaapkamerwoningen. Bij nieuwbouw- 

projecten leggen we de klemtoon op 2-slaapkamerwoningen omwille van de grote vraag 

en het eerder beperkte aanbod.

aantal slaapkamers 1 2 3 4

huizen 131 142 532 114

appartementen 233 170 79 0

Hamme
Centrum

222

Hamme
Evangeliestraat
22

Hamme
Le Lis

32

Hamme
Moerzeke - Kastel
117

Hamme
Nieuwelaan

34 Hamme
Noordstraat

30

Hamme
Oostkouterwijk

157

Hamme
Veldstraat

54

Hamme
Vigor-Wuitens

265

Hamme
Vlierkouterwijk

228

Hamme
Zogge - Sint-Anna
61

Hamme
Kaaldries

Geemstraat

41

Temse
Elversele

31 Temse
Tielrode

53
Waasmunster
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Ouderdom van de woningen

Bovenstaande verdeling werd opgemaakt volgens datum van eerste bewoning na nieuw-

bouw of totaalrenovatie. De huurwoningen die sinds 2000 tot nu in gebruik werden 

genomen, maken 23,8% uit van het volledige aanbod. Doordat we de komende jaren de 

oudste woningen (1950-1959 en 1960-1969, ca. 22,5% van het volledige aanbod) vol-

ledig gaan renoveren, zal het percentage van de huurwoningen die sinds 2000 tot nu in 

gebruik werden genomen, stelselmatig stijgen.

Overzicht koopwoningen en bouwgronden

Verkocht patrimonium

In 2017 verkochten we geen huurwoningen aan zittende huurders.  

We kochten 1 verkochte woning terug in.  

De raad van bestuur attesteerde geen koopaanvragen van zittende huurders.

Aantal woningen: 649   

 236 huurwoningen

 462 koopwoningen, waarvan 50 teruggekocht

Aantal garages: 11

Aantal kavels: 125
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In 2017 lieten we aan onze woningen in de Sint-Jozefstraat in Kastel een gedicht op 

glasplaat	ophangen.	Dit	kadert	in	een	poëzieroute	die	door	de	hele	gemeente	loopt.

 Kastel

 Dit dorp is meer van glas dan steen alleen

 maar geometrisch zuiver en doorzichtig

 is het niet. De mensen zijn niet licht

 genoeg daarvoor en ook te kort en breed.

 Vast in de knie geprangd van de rivier

 als ware het een misverstand. De stroper

 bukt zich klein en de kommeer belooft

 te zwijgen. Het is beter met de ziel

 ontbloot niet rond te lopen want dit dorp

 vergeet niet gauw. Elk huis toch open hier,

 gaat het zijn eigen gang. Dit dorp verdient

 nog lang te blijven duren. Afgezonderd

 is het op haar best, wanneer het gonst

 van de geruchten en naar adem hapt.

 Dan spant het soms als een te krappe jas.

 Etienne Colman
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Aantal woningen verkocht per regio

De Vlaamse Regering heeft op 3 februari 2017 het besluit tot wijziging van diverse 

besluiten	met	betrekking	tot	de	regelgeving	van	de	sociale	koop,	definitief	goedgekeurd.	

De Vlaamse Wooncode voorziet geen rechtsbasis meer voor het kooprecht van de zit-

tende huurder. Hierop bestaat wel een overgangsbepaling voor de huurders die op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van het besluit voldeden aan de voorwaarden. Zij kun-

nen hun kooprecht alsnog uitoefenen tot en met 31 december 2021. In tegenstelling tot 

het kooprecht, blijft de vrijwillige verkoop van een huurwoning wel bestaan. De Zonnige 

Woonst kan dus nog altijd op eigen initiatief een huurwoning te koop aanbieden aan de 

zittende huurder. Als de koper zijn 20-jarige bewoningsplicht niet naleeft, dan moet hij 

een schadevergoeding betalen. Het recht van wederinkoop voor een termijn van 20 jaar 

vervalt.

Hamme
Evangeliestraat
14 Hamme

Le Lis
10

Hamme
Moerzeke - Kastel

58

Hamme
Noordstraat

18

Hamme
Oostkouterwijk

115
Hamme

Vigor-Wuitens
45

Hamme
Vlierkouterwijk

223

Hamme
Zogge - Sint-Anna
21

Temse
Elversele

72 Temse
Tielrode

73
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Inschrijvingsregisters kandidaat-kopers

Actualisatie registers kandidaat-kopers

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, tenzij die controle al in het kalender-

jaar ervoor werd uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde, 

wordt zijn kandidatuur uit het register geschrapt.”

We zijn de actualisatie gestart met 39 kandidaten, waarvan 35 ingeschreven voor een 

sociale koopwoning en 4 voor een sociale kavel. Het betreft hier de actualisering van de 

dossiers t.e.m. eind 2015. Wij verzonden op 22 maart 2017 een eerste schrijven en op 21 

april 2017 een tweede (aangetekend) schrijven aan alle kandidaat-kopers met de vraag 

ons de nodige formulieren en attesten te bezorgen.

Hieronder een overzicht van de ontvangen reacties:

Alle schrappingen zijn op vraag van de kandidaat-koper. Aan deze personen betaalden 

we 50 euro inschrijvingsgeld per register terug.

in orde 
(32 personen)

schrapping - vrijwillig 
(7 personen)

schrapping - niet tijdig gereageerd 
(0 personen)82%

18%
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Aanpassing registers

De aangepaste regelgeving met betrekking tot sociale koop vereiste een aanpassing aan 

onze registers. Deze mogen voortaan enkel de gemeenten of deelgemeenten van het 

werkgebied bevatten. Concreet betekent dit dat we de registers, die deel uitmaakten van 

Hamme, samenvoegden tot 1 register. 

Oude registers Nieuwe registers 
Hamme Oost Hamme

Hamme Zuid Hamme

Hamme West Hamme

Hoogstraat/Museumstraat Hamme

Slangstraat/Gasmeterstraat Hamme

Marktplein Hamme

Tasibel Hamme

Sint-Anna en Zogge Hamme

Moerzeke en Kastel Moerzeke en Kastel

Waasmunster Waasmunster

Temse (Tielrode en Elversele) Temse (Tielrode en Elversele)

Iedere kandidaat-koper ontving een brief met duiding van de nieuwe regelgeving en 

hun nieuwe plaats op de lijst ná actualisatie en ná aanpassing van de registers. Ook het 

inschrijvingsformulier werd aangepast aan de nieuwe regelgeving.
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Aantal inschrijvingen per register

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

Hamme Zuid - 5 15 -

Hamme Oost - 6 27 -

Hamme West - 5 15 -

Marktplein - 4 10 -

Slangstraat/Gasmeterstraat - 4 21 -

Hoogstraat/Museumstraat - 3 19 -

Tasibel - 7 20 -

Sint-Anna en Zogge 7 2 6 -

Moerzeke en Kastel 9 3 10 7

Temse (Elversele en Tielrode) 5 1 5 5

Waasmunster - 4 7 6

TOTAAL 59 44 155 64

Kavels 2014 2015 2016 2017
Hamme 6 - - 3

Hamme Zuid - 1 2 -

Hamme Oost - 0 1 -

Hamme West - 1 2 -

Marktplein - 0 0 -

Slangstraat/Gasmeterstraat - 0 0 -

Hoogstraat/Museumstraat - 0 0 -

Tasibel - 1 2 -

Sint-Anna en Zogge 3 0 0 -

Moerzeke en Kastel 2 0 0 0

Temse (Elversele en Tielrode) 0 2 2 1

Waasmunster - 3 4 2

TOTAAL 11 8 13 6
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Samenvatting patrimonium

Tot en met 31 december 2017 werden in totaal 2070 woningen gerealiseerd of aange-

kocht waarvan:

• 1608 huurwoningen: dit zijn 1352 huurwoningen, 21 gesloopte huurappartementen 

en 235 verkochte woningen;

• 462 koopwoningen, waarvan 50 teruggekocht. 

Zag u ons al rijden?

In	2017	kochten	we	een	nieuwe	elektrische	fiets.	Onze	medewerkers	gebruiken	deze	fiets	

voortaan voor korte dienstverplaatsingen. Op deze manier dragen we ons steentje bij 

aan de daling van de CO2-uitstoot en het aantal auto’s op de weg. Voor veel korte ver-

plaatsingen	is	de	elektrische	fiets	bovendien	sneller	dan	een	auto.	We	hoeven	nergens	

aan te schuiven en het zoeken naar een parkeerplaats is verleden tijd. Verplaatsingen 

met	de	fiets	dragen	ook	bij	tot	contacten	in	de	buurt:	we	zijn	vlotter	aanspreekbaar.	Tot	

slot vinden onze medewerkers de mogelijkheid om te kunnen bewegen tijdens de werk-

tijd positief.
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Verhuur

In dit hoofdstuk staat de verhuring in 2017 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven 

steeds de situatie weer op 31 december 2017.
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Verhuringen

Toewijzingen en nieuwe verhuringen

We wezen in 2017 97 keer een huurwoning toe aan een kandidaat-huurder: 56 keer werd 

het aanbod aanvaard en in 41 gevallen weigerde de kandidaat-huurder de aangeboden 

woning. Na 2 weigeringen heeft dit een schrapping van de inschrijving tot gevolg.



34

Evolutie van de toewijzingen

Enkele aangehaalde redenen om een woning te weigeren zijn: 

• de kandidaat-huurder blijft liever wonen waar hij nu woont;

• de omgeving;

• de aangeboden woning is te klein/te groot;

• de	financiële	toestand;

• de medische situatie.

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

den voor versnelde toewijzingen. In 2014 werden op initiatief van de gemeente Hamme 

afspraken gemaakt via het Lokaal Woonoverleg. Onze maatschappij keurde een samen-

werkingsprotocol goed met het OCMW Hamme en het Kindertehuis Dageraad. In 2017 

werden op hun aanvraag 3 versnelde toewijzingen toegekend door de directieraad.

In 2017 werden 94 nieuwe verhuringen geregistreerd: 

• 53 effectief nieuwe verhuringen;

• 41 huurders die verhuisden binnen ons patrimonium: 30 huurders die verhuisden 

naar een andere woning omwille van renovatiewerken/vervangingsbouw (herhuis-

vesting) en 11 huurders die verhuisden naar een aangepaste woning (mutatie).
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We namen 13 huurders over van de gemeente Waasmunster bij aankoop van de wonin-

gen in de Maria Stoop-Moensstraat. Zij zullen in 2018 een nieuwe huurovereenkomst 

met onze maatschappij ondertekenen.

Nieuwe verhuringen per regio vs huurpatrimonium

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

(tegenover 10,8% vorig jaar). In Kastel en Waasmunster lag dit percentage wat hoger. In 

Waasmunster is dit te wijten aan de aankoop van nieuwe woningen waarvan er enkele 

leegstonden en aan drie woningen die na totaalrenovatie opnieuw in verhuring kwamen.
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Nieuwe verhuringen per type

H  huis (eengezinswoning)
A appartement
1-4  aantal slaapkamers 

Nieuwe verhuringen per type vs huurpatrimonium
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Einde huur

Er	werden	116	huurovereenkomsten	beëindigd	omwille	van	volgende	redenen:	

• verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: 41  

(30 herhuisvesting en 11 mutaties);

• overlijden: 16;

• uithuiszetting op basis van art. 33 van het Kaderbesluit Sociale Huur: 1 omwille van 

domiciliefraude;

• uithuiszetting na vonnis vrederechter: 

• 1 omwille van het niet betalen van de huur;

• 1 omwille van het niet onderhouden van de woning;

• 1 omwille van een combinatie van het niet betalen van de huur en het niet 

onderhouden van de woning;

• uithuiszetting van rechtswege: 1 door een curator na faillissement;

• opzeg door huurder: 54.

We	stellen	een	grote	stijging	vast	in	vergelijking	met	vorig	jaar	(76	beëindigde	huur-

overeenkomsten in 2016). Dit komt enerzijds door de herhuisvestingsbewegingen in het 

kader van geplande totaalrenovatie of vervangingsbouw en anderzijds door een groter 

aantal	huurders	dat	zelf	de	huur	beëindigde	(54	t.a.v.	33	in	2016).

Procedure domiciliefraude

Het Agentschap Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht gaf bij hun onderzoek in september 

2016 aan dat onze maatschappij een duidelijke aanpak hanteert bij haar onderzoek naar 

domiciliefraude, maar adviseerde om de werkwijze op te nemen in een procedure (RVB 

13 februari 2017).

Domiciliefraude is een inbreuk op de huurdersverplichtingen, zoals bepaald in artikel 92, 

§3, 1° en 2° van de Vlaamse Wooncode:

• de huurder moet de sociale huurwoning betrekken, in voorkomend geval samen 

met de aan hem toegewezen minderjarige kinderen. Iedere wijziging van personen 

die de sociale woning op duurzame wijze betrekken, moet onmiddellijk (binnen een 

maand) aan De Zonnige Woonst  worden meegedeeld;

• de huurder moet in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er 

gedomicilieerd zijn.
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De meest voorkomende vormen van domiciliefraude zijn:

• het laten inwonen van een persoon zonder daarvan melding te maken aan de soci-

ale verhuurder;

• het niet zelf bewonen van de sociale huurwoning.

Wanneer onze maatschappij het vermoeden heeft of melding krijgt dat er bij één van 

onze huurders sprake is van een niet aangegeven inwoning of niet-bewoning, zullen 

onze diensten in eerste instantie de wijkagent inschakelen om de gezinstoestand te 

verifiëren.	Wanneer	er	positieve	vaststellingen	zijn,	zal	in	geval	van:

• een niet aangegeven inwoning (>1 maand) de huurder schriftelijk in gebreke gesteld 

worden, verzocht worden om bijkomende informatie te verschaffen en zal de maxi-

male huur aangerekend worden vanaf de maand volgend op de maand waarin de 

inbreuk plaatsvond tot en met regularisatie;

• een niet-bewoning (>4 maand) de huurder schriftelijk in gebreke gesteld worden 

en verzocht worden om bijkomende informatie te verschaffen. Conform artikel 98, 

§3, 2° van de Vlaamse Wooncode, kan bij een niet gerechtvaardigde afwezigheid de 

huuropzeg gegeven worden. Het niet naleven van de verplichting tot bewoning staat 

immers gelijk met een ernstige tekortkoming. De opzeggingstermijn bedraagt in dat 

geval 3 maanden.

In 2017 werden in het kader van domiciliefraude 22 dossiers onderzocht door onze 

sociale dienst.
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Afrekening huurwaarborgen

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

ken huurders. We stellen vast dat in 2017 in het merendeel van de dossiers de huurwaar-

borg ruim voldoende is om de kosten (herstellingskosten ten laste van de huurder, huur-

achterstal, achterstalige betalingen van herstellingen ten laste van de huurder die in het 

verleden werden betaald door de maatschappij…) te dekken. De ex-huurder krijgt bijna 

altijd een bedrag terug. Het aantal huurders dat al erg lang bij ons huurt en daarom 

slechts over een waarborg van ca. 50 euro beschikt, is ondertussen ook al sterk gedaald. 

Onderstaande	grafiek	toont	enkele	uitschieters.	Dit	heeft	hoofdzakelijk	te	maken	met	de	

afrekening van een huurwaarborg die deel uitmaakt van een gerechtelijk dossier.
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Wijzigingen in de wetgeving sociale huur

Op 1 maart 2017 wijzigde er een en ander in de wetgeving. Het intern huurreglement 

van onze maatschappij werd in het kader hiervan aangepast (rvb 13 november 2017).

Invoering tijdelijke huurovereenkomsten

Nieuwe huurovereenkomsten die vanaf 1 maart 2017 worden ondertekend, hebben een 

beperkte duur van negen jaar. Na de eerste negen jaar wordt de overeenkomst telkens 

automatisch voor drie jaar verlengd, tenzij er een opzeggingsgrond is:

• het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar is hoger dan 125% van de inko-

mensgrens (er zijn enkele uitzonderingen);

• de woning is onderbezet (zie verder bij de invoering van een onderbezettingsver-

goeding).

Huurders die zich in deze situatie bevinden, krijgen zes maanden voor het einde van de 

huurovereenkomst de opzeg van de woning. 

Als een huurder binnen de periode van een lopende overeenkomst verhuist naar een 

andere woning van onze maatschappij, loopt de nieuwe overeenkomst verder over de 

resterende termijn.

Voor de huurovereenkomsten van onbepaalde duur die werden ondertekend vóór 1 

maart 2017 verandert er niets. Ook als deze huurders verhuizen naar een andere woning 

van onze maatschappij (bv. omwille van medische redenen, herhuisvesting door renova-

tiewerken, aangepaste woning bij uitbreiding van het gezin…), krijgen zij opnieuw een 

overeenkomst van onbepaalde duur.

Invoering onderbezettingsvergoeding

Een woning is onderbezet als het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal 

bewoners groter is dan 1.

Wie een woning huurt die te groot of te klein is voor zijn of haar gezin, kan zich inschrij-

ven voor een andere, aangepaste woning. Dit heet een mutatie. Wij willen onze huur-

ders zoveel mogelijk stimuleren om op vrijwillige basis naar een aangepaste woning te 

verhuizen en schrijven huurders hierover ook persoonlijk aan. 

Om grotere woningen vrij te maken voor gezinnen die te klein wonen of voor gezinnen 
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die op de wachtlijst staan, kunnen we bij vaststelling dat de vrijwillige methode via de 

standaard voorrangsregels niet werkt, dwingend optreden in het geval van onderbezet-

ting. Het aanbod moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Bij twee weigeringen kan een onderbezettingsvergoeding van 31 euro per overbodige 

slaapkamer aangerekend worden aan huurders met een huurovereenkomst van onbe-

paalde duur. De Zonnige Woonst besliste om deze vergoeding voorlopig niet aan te 

rekenen (rvb 8 mei 2017).

Bij een huurder met een huurovereenkomst van negen jaar kan de huurovereenkomst 

niet verlengd worden als de huurder op het einde van de huurperiode of één van de 

verlengde periodes nog steeds onderbezet woont.

Van taalbereidheid naar taalkennis

De Vlaamse Overheid vindt het belangrijk dat toekomstige huurders van een sociale 

woning een basiskennis van het Nederlands hebben. Zo kunnen onze gesprekken en ook 

de contacten met buren, in de school, in de winkel… vlotter verlopen. Daarom maakt de 

bestaande taalbereidheidsvoorwaarde vanaf 1 november 2017 plaats voor de nieuwe 

taalkennisvereiste.

Alle nieuwe sociale huurders en hun gezinsleden moeten één jaar na de start van het 

huren van een woning voldoen aan een basistaalvaardigheid die overeenstemt met 

het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Als de 

huurder na één jaar nog niet voldoet aan het vereiste niveau, kan er een boete opgelegd 

worden.

We schreven al onze kandidaat-huurders een brief om hen over deze gewijzigde wetge-

ving te informeren.
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Verstrenging eigendomsvoorwaarde

Wat wijzigde voor kandidaat-huurders?

Nieuwe kandidaten kunnen zich voortaan enkel inschrijven voor een sociale huur- 

woning als zij geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of 

in volledig vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor iedereen die zich samen met de kan-

didaat inschrijft. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland. Er zijn 

enkele uitzonderingen. Al onze kandidaat-huurders werden hierover schriftelijk op de 

hoogte gebracht. 

Wat betekent dit voor huurders?

Huurders en/of hun partners mogen geen woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke 

eigendom bezitten of in volledig vruchtgebruik hebben. Er geldt een overgangsrege-

ling voor wie zich in deze situatie bevond op het moment van de wijziging. We namen 

zelf contact op met deze huurders, zodat deze zich nog in regel kunnen stellen vóór 28 

februari 2018.

Lokaal woonbeleid

In 2017 namen we op volgende momenten deel aan het lokaal woonoverleg:

• 10 januari 2017: LWO Waasmunster

• 4 mei 2017: LWO Temse

• 6 juni 2017: LWO Waasmunster

• 14 september 2017: LWO Hamme

• 14 december 2017: LWO Hamme

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

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

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

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

Sociaal woonbeleidsconvenant Hamme 2017-2019

Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Decreet Grond- en Panden-

beleid dat op 1 september 2009 in werking trad. Artikel 4.1.4 regelt het gemeentelijk 

objectief voor sociale huurwoningen. Dit artikel geeft aan hoe het gewestelijke objectief 

van 50.000 bijkomende sociale huurwoningen wordt verdeeld. Het decreet verdeelt - via 
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de	reguliere	inspanning	in	2009-2025	en	de	specifieke	inhaalbeweging	in	2013-2025	-	

35.233 sociale huurwoningen tot op het niveau van de Vlaamse gemeenten. De overige 

14.767 woningen kunnen worden ingevuld via de sociale woonbeleidsconvenanten en 

door bijkomende inhuurnames van sociaal verhuurkantoren in gemeenten die hun bin-

dend sociaal objectief bereikten. De gemeente Hamme valt hieronder.

De gemeenteraad van Hamme keurde in haar zitting van 13 september 2017 het sociaal 

woonbeleidsconvenant goed voor de periode 2017-2020. Het convenant voorziet in de 

realisatie	van	27	bijkomende	sociale	huurwoningen.	De	minister	gaf	hierover	haar	defini-

tieve goedkeuring op 20 oktober 2017.

De 27 woningen zijn gebaseerd op de aangemelde projecten bij VMSW:

• 3 bijkomende woningen project ’20 Lindestraat’

• 8 bijkomende woningen project ’24 Prieel-Veld en Populierenstraat’

• 16 woningen project ‘Posthoorn-Gasmeterstraat’

Dit convenant heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en wordt aangegaan voor een 

periode van drie jaar vanaf deze datum. Indien voor deze einddatum de teller van de te 

realiseren woningen op ‘0’ komt te staan en nieuwe projecten bekend zijn, kan een nieuw 

convenant worden afgesloten. De gemeente dient hierin het initiatief te nemen.

Wijziging lokaal toewijzingsreglement Waasmunster

Artikel 26 van het Sociale Huurbesluit bepaalt dat de gemeente kan afwijken van het 

algemeen	geldend	toewijzingsreglement	en	een	specifiek	toewijzingsreglement	kan	

opstellen	op	basis	van	specifieke	behoeften	en	lokale	noden.

De gemeente Waasmunster paste deze regelgeving toe en stelde na onderzoek een 

lokaal toewijzingsreglement (LTR) op voor haar grondgebied. Dit lokale toewijzingsregle-

ment werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 november 2012. In de gemeente-

raadszitting van 20 november 2014 werden nog bepalingen toegevoegd aan het lokaal 

toewijzingsreglement met betrekking tot de afbakening van de doelgroep senioren en 

de voorbehouden woningen. Onze maatschappij past het lokaal toewijzingsreglement 

sinds de opstart van haar werking op het grondgebied van Waasmunster (30 november 

2015) toe.

Net zoals we dat in de gemeente Hamme hebben vastgesteld, kwam ook in Waasmunster 

het aanvoelen naar boven dat de voorwaarde ‘levenslang inwoner’ erg strikt is en dat het 
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personen die met uitzondering van één of enkele jaren al heel hun leven in Waasmun-

ster wonen, sterk benadeelt. De huisvestingsmaatschappijen die werkzaam zijn binnen 

het grondgebied van Waasmunster, gaven aan dat het aantal kandidaten in de eerste 

voorrangscategorie erg beperkt was, waardoor de voorrangsregel zijn doel niet bereikte. 

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste daarom op 3 januari 2017 om het 

bestaande reglement te wijzigen. Het voorstel werd besproken in het Lokaal Woonover-

leg van 10 januari 2017.

De aangepaste reglementering ziet er als volgt uit:

• er wordt eerst voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die sinds hun geboorte 

wonen in de gemeente Waasmunster of er 30 jaar wonen of gewoond hebben;

• daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 15 jaar in 

Waasmunster wonen of er gewoond hebben;

• ten slotte wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die de laatste 6 jaar 

minstens 3 jaar in de gemeente hebben gewoond/wonen.

Het goedgekeurde voorstel door de gemeenteraad van 31 mei 2017 werd goedgekeurd 

door de Vlaams Minister van Wonen op 15 juni 2017 en trad meteen in voege.

Overlegorganen en lokale samenwerking

De medewerkers van onze sociale dienst namen in 2017 deel aan het sociaal overleg-

platform in Gent. Daarnaast is er frequent samenwerking met verschillende lokale orga-

nisaties: Kindertehuis Dageraad, CAW/PWB, OCMW Hamme, OCMW Temse, Sociaal Huis 

Waasmunster, Habitar, dienst huisvesting en dienst welzijn van de gemeente Hamme, 

gevangeniswezen, psychiatrie, sociale dienst van De Kemphaan, Familiehulp…
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Huurders

Algemeen profiel van onze huurders

De helft van onze huurders bestaat uit alleenstaanden (al dan niet met kinderen), is 60 

jaar of ouder en hun gezamenlijk belastbaar inkomen ligt tussen de 10.001 en 20.000 

euro. Huurders blijven lang bij ons wonen: 43,1% van onze huurders woont al langer dan 

10 jaar bij onze maatschappij. 20,5% huurt tussen 5 en 10 jaar. 

Overzicht aantal huurders volgens gezinstype

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

zetten. Alleenstaanden zijn het sterkst vertegenwoordigd en deze groep blijft nog toene-

men.
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd

Ongeveer de helft van onze huurders is ouder dan 60 jaar en deze groep blijft toenemen. 

De categorie huurders onder 21 jaar daalde.
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2013 0,5% 6,8% 8,8% 15,3% 21,1% 20,7% 26,8%

2014 0,4% 6,4% 9,1% 15,2% 20,8% 20,7% 27,5%

2015 0,4% 7,6% 8,4% 15,1% 20,6% 19,7% 28,2%

2016 0,4% 6,5% 8,7% 15,7% 21,2% 17,8% 29,7%

2017 0,1% 6,2% 9,0% 15,4% 20,5% 18,8% 30,0%
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Inkomen huurders

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

en vóór aftrek belastingen) tussen 10.001 en 20.000 euro. De verdeling over de vijf  

categorieën	blijft	grotendeels	stabiel.

Huurgelden en betalingsachterstand

Jaarlijks ontvangen huur

In 2017 bedroegen de huuropbrengsten 5.353.502,08 euro. Dit bevat zowel de sociale 

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

brengsten zijn met 1,53 % gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is te wijten aan de 

indexatie van de huurprijzen en de uitbreiding van ons patrimonium.
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2013 8,2% 54,1% 21,9% 8,1% 7,7%

2014 7,1% 53,8% 21,8% 9,2% 8,1%

2015 7,2% 53,0% 22,7% 9,5% 7,6%

2016 7,4% 52,9% 22,7% 9,1% 7,9%

2017 7,0% 53,9% 22,7% 8,5% 7,9%
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Huuropbrengsten (euro)

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

de basishuur en woningkwaliteit van de gehuurde woning. De basishuur komt overeen 

met de markthuurwaarde van de woning (dat is de huurprijs die een woning van het-

zelfde type, ouderdom en onderhoud op de private markt zou kosten). Deze werd bepaald 

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

Sociale Huur voorziet een sociale korting: de huurder betaalt maximaal 1/55 van zijn 

belastbaar jaarinkomen. Daarbovenop wordt een korting gegeven per persoon ten laste. 

Voor de woning wordt een patrimoniumkorting toegekend, afhankelijk van de ouderdom 

en de kwaliteit van de woning. Er is een herziening mogelijk in de loop van het jaar.

In 2017 werd er ca. 39% sociale korting toegekend. Deze verhouding blijft reeds enkele 

jaren stabiel. De gemiddelde reële sociale huurprijs van de maand januari 2017 bedroeg 

334,09 euro. In de loop van het jaar nam deze gemiddelde huurprijs traditiegetrouw nog 

licht af, dit als gevolg van huurprijsherzieningen op basis van een verminderd inkomen.
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Reëel betaalde huurprijzen

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

Het aantal huurders met een huurprijs onder de 200 euro blijft in dalende lijn. Dit is te 

verklaren door de jaarlijkse indexatie van de marktwaarden volgens het Kaderbesluit 

Sociale Huur en de stijging van de inkomens van de huurders. Tot slot zijn enkele gere-

noveerde woningen herschat of verdwenen uit ons patrimonium en neemt het aantal 

woningen met een huurprijs onder de 200 euro af.

Bijna 13% van onze huurders betaalt de maximale huur. Dit cijfer is al enkele jaren 

stabiel.
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2013 25,56% 32,27% 13,98% 12,06% 16,13%

2014 25,36% 32,11% 14,79% 10,81% 16,93%

2015 23,93% 31,75% 15,39% 11,60% 17,32%

2016 21,56% 33,41% 15,72% 11,69% 17,61%

2017 20,21% 33,78% 15,96% 11,56% 18,49%
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Gemiddelde huurprijs per woningtype

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

de woningen met 2 slaapkamers (daling van ca. 6%) en 3 slaapkamers (daling van minder 

dan 1%). Woningen met 1 en 4 slaapkamers stegen het sterkst.

Huurders van woningen met 3 en 4 slaapkamers betalen de hoogste maandelijkse huurprijs. 

Huurders van appartementen met 2 of 3 slaapkamers betalen minder dan huurders van hui-

zen met evenveel slaapkamers. Bij appartementen en huizen met 1 slaapkamer is het net 

andersom: de gemiddelde huurprijs van een appartement met 1 slaapkamer ligt hoger dan 

de huurprijs van een huis met 1 slaapkamer.  Dit laatste valt voornamelijk te verklaren door-

dat huizen met 1 slaapkamer ouder zijn dan de nieuwe(re) 1-slaapkamerappartementen.
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1/1/2013 205,20 216,08 293,94 249,11 410,82 303,19 368,56

1/1/2014 203,29 213,10 296,67 249,54 414,04 303,41 383,62

1/1/2015 197,35 219,32 329,10 262,17 416,18 322,22 374,19

1/1/2016 200,01 224,31 336,50 279,91 419,91 325,34 374,26

1/1/2017 210,39 227,90 317,12 284,97 417,14 329,69 390,47
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Betalingsachterstand

Bij afsluiting van het boekjaar 2017 werd 5.765,39 euro afgeboekt wegens niet invorder-

baar. Op 31 december 2017 werd een waardevermindering van 1.155,05 euro geboekt 

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

deerd is.

Op 31 december 2017 bedroeg de openstaande huurachterstal 32.418,20 euro.

Op 31 december 2017 hebben 14 huurders een afbetalingsplan voor hun betalingsach-

terstand lopen bij onze maatschappij. 23 dossiers van huurachterstal of huurschade zijn 

opgenomen in een collectieve schuldenregeling. Deze aantallen liggen in lijn met de 

cijfers van de voorbije jaren. 

Voor 17 dossiers werd beroep gedaan op advies of bemiddeling van een raadsman. 
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Inschrijvingen - kandidaat-huurders 

Nieuwe inschrijvingen

Het aantal nieuwe inschrijvingen is na enkele jaren eerder stabiel te blijven, opnieuw 

gestegen. Dit komt omdat de vraag de laatste tijd in het algemeen groter geworden is. 

Ook de uitbreiding naar Waasmunster speelt zeker een rol.

Evolutie van het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst 

Op 31 december 2017 stonden er 554 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wacht-

lijsten. 51 van hen huren al een woning bij onze maatschappij en stelden zich kandidaat 

voor een andere en/of aangepaste woning. De instroom blijft hoog en ook het reactie-

percentage bij actualisatie neemt toe (zie verder), aan de andere kant zijn er minder 

nieuwe verhuringen door herhuisvesting. .
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Actualisatie kandidatenregister

Het sociaal huurbesluit van de Vlaamse Regering (d.d. 12/10/2007) en het ministerieel 

besluit (d.d. 30/07/2008) verplichten ons op bepaalde tijdstippen het register van de 

kandidaat-huurders te actualiseren. We zijn in het voorjaar van 2017 de actualisatie 

gestart met 529 kandidaten. Het betreft de actualisatie van de dossiers t.e.m. einde 2016. 

We verzonden op 21 maart 2017 een eerste schrijven en op 10 mei 2017 een herinne-

ringsbrief aan alle kandidaat-huurders die nog geen reactie gaven. Ook de OCMW’s uit 

ons werkgebied werden actief betrokken bij de actualisatie.

358 dossiers werden geactualiseerd, 171 aanvragen werden, conform de regelgeving, 

geschrapt: 135 omdat ze niet (tijdig) gereageerd hebben, 28 omdat ze daar zelf om 

verzochten, 3 omdat ze niet langer voldeden aan de inkomstenvoorwaarde en 5 schrap-

pingen ten gevolge van de aanvaarding van een  aanbod van een woning.

De verdeling houdt reeds verschillende actualisaties op rij hetzelfde patroon aan (64% 

geactualiseerde dossiers in 2013 en 72% in 2015).

32%

68%

geschrapte dossiers

geactualiseerde dossiers
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Wachtlijst

gemiddelde wachttijd in dagen
alle kandidaat-huurders

gemiddelde wachttijd in dagen
nieuwe verhuringen

2013 765 522

2014 937 637

2015 1023 711

2016 1011 802

2017 943 742

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

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

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

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

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

inschrijvingen en de prioriteiten van de kandidaat-huurders. Op 31 december 2017 ge-

niet bijna 28% van de kandidaten voorrang op het aanbod in Hamme omdat ze sinds hun 

geboorte of reeds 30 jaar in de gemeente Hamme wonen.

Aantal kandidaten die zich kunnen beroepen op voorrangsregels uit lokale toewijzings-

reglementen

aantal

Hamme - sedert geboorte of 30 jaar 154

Hamme - 10 jaar 137

Hamme - 3 jaar in de voorbije 6 jaar 83

Hamme - 65+ 50

Temse - 3 jaar in de voorbije 6 jaar of 10 jaar 26

Temse 65+ 10

Waasmunster - sedert geboorte of 30 jaar 10

Waasmunster - 15 jaar 16

Waasmunster - 3 jaar in de voorbije 6 jaar 25
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Nieuwe voorrang voor niet-sociale huurders

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

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

voering van titel VII van de Vlaamse Wooncode in te voeren. Dit betekent dat De  

Zonnige Woonst voortaan voorrang geeft aan kandidaat-huurders die nog geen huur-

overeenkomst hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij. Deze voorrangsregel 

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

huurreglement werd in die zin aangepast. De toepassing van deze voorrangsregel ging 

in voege na de eerstvolgende actualisatie, op 1 mei 2017. De werking zal na 1 jaar ge-

evalueerd worden.

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

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

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

woning).

Algemeen profiel van onze kandidaat-huurders

Net als onze huurders, zijn ook de kandidaat-huurders in hoofdzaak alleenstaanden (46% 

zonder en 24% met kinderen). De vraag naar wooneenheden met 2 slaapkamers is bijge-

volg het grootst. Qua leeftijd zit de grootste groep verspreid tussen 21 en 60 jaar. 
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Overzicht aantal kandidaat-huurders volgens gezinstype

70% van de kandidaat-huurders zijn alleenstaanden of eenoudergezinnen. 

Dit percentage blijft stijgen, maar enkel in de categorie van alleenstaanden. In deze cate-

gorie zitten heel wat zittende huurders die kleiner willen gaan wonen (mutaties). 

Het aantal eenoudergezinnen nam terug af. 

0

10

20

30

40

50

alleenstaande eenoudergezin
paar  

met kinderen
paar  

zonder kinderen
2013 43,2% 26,9% 14,7% 15,2%

2014 45,1% 24,5% 16,9% 13,5%

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

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

2017 46,3% 24,0% 18,7% 11,0%
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Verdeling kandidaat-huurders volgens rationele bezetting 

Het schema voor rationele bezetting wijzigde niet in 2017: 

Gezinssamenstelling Extra inwonende 
personen

Aantal slaapkamers

Alleenstaande of 2 volwassenen met 
partnerrelatie

0 1 2

1 2 3

2 3 4

3 3 4

4 3 4

5 en meer 4

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

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

komen. De vraag naar woningen met 2 slaapkamers blijft erg groot, waardoor de druk 

op het eerder beperkte aanbod verhoogt. We stellen een gelijkaardige trend vast voor 

woningen met 4 slaapkamers.

Aantal slaapkamers

1 2 3 4

Aantal wooneenheden 364 312 611 114

Aantal huurders 346 297 591 110

Aantal kandidaten 218 365 351 112

Totaal huurders en kandidaten 564 662 942 222

Verhouding kandidaten t.a.v. 
aanbod

0,60 1,17 0,57 0,98

Verhouding bewoners en  
kandidaten t.a.v. aanbod

1,55 2,12 1,54 1,95



58

Overzicht aantal kandidaat-huurders volgens leeftijd

Alle	leeftijdsgroepen	boven	51	jaar	namen	toe,	de	categorieën	eronder	namen	af.	
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2013 3,3% 20,5% 18,8% 21,6% 15,7% 11,7% 8,4%

2014 2,9% 22,6% 20,5% 19,3% 13,7% 11,1% 10,0%

2015 3,2% 17,5% 20,5% 20,3% 19,4% 11,0% 8,2%

2016 3,0% 20,9% 23,9% 18,3% 17,2% 11,2% 5,4%

2017 2,7% 20,4% 21,8% 17,5% 20,4% 11,5% 5,8%
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Evolutie van de inkomensgrenzen voor kandidaat-huurders (cfr. KSH, art. 3, §2)

Leegstand

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

beslissingen dient onze maatschappij het thema van leegstand van haar patrimonium 

minstens jaarlijks te evalueren. De raad besprak dit thema in haar zitting van 11 decem-

ber 2017.

De	voorbije	jaren	hebben	we	onze	werkwijze	steeds	verder	verfijnd	met	het	oog	op	het	

maximaal beperken van de leegstand:

• het uitvoeren van pre-plaatsbezoeken om vroegtijdig een zicht te krijgen op de staat 

van een woning die in opzeg is;

• kandidaat-huurders persoonlijk begeleiden in het maken van hun keuzes door hen 
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2013 22.883 24.800 34.323 1.919
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2017 24.092 26.111 36.137 2.020
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tijdens een individuele afspraak te informeren;

• het inschrijvingsformulier nog gebruiksvriendelijker opstellen;

• het meteen weer toewijzen van vrijkomende huurwoningen door directeur en voor-

zitter met terugkoppeling van aanvaardingen aan directieraad en raad van bestuur;

• begeleiding door een technische medewerker bij bezoek van een toegewezen wo-

ning;

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

opties te kunnen aanbieden.

Na enkele jaren van intensieve voorbereiding, zijn we nu klaar om te starten met de 

totaalrenovatie of vervangingsbouw van een aantal grote projecten. Dit brengt een grote 

verhuisbeweging met zich mee waardoor de woningen in afwachting van de werken of 

sloop	leeg	blijven	staan.	Door	het	verder	verfijnen	van	onze	procedure herhuisvesting 

proberen we deze periode zo kort mogelijk te houden.

In het kader van het Energierenovatieprogramma (ERP) 2020 voerden we de voorbije 

jaren in een groot deel van onze woningen heel wat verbeteringswerken uit: het plaat-

sen van dubbel glas, de vervanging van de ketel naar een type van hoogrendement en 

het plaatsen van dakisolatie. Recent werd nog een opdracht voor het plaatsen van cv in 

60 woningen gegund. Deze opdracht zal binnenkort van start gaan. Voor de resterende 

woningen zonder cv is er een planning opgemaakt. Hierdoor kunnen we deze aanleiding 

tot weigering ook stilaan voorkomen.

Type leegstand aantal 
31/12/2015

aantal 
31/12/2016

aantal 
31/12/2017

% t.a.v. totale  
patrimonium 

(1405)
Bruikbare panden
In toewijzing 8 23 9 0,64%

Niet bruikbare panden voor verhuring
Verhuurbaar, maar beperkte herstelling nodig 3 8 3 0,21%

Samenstellen wachtlijst 6 0 0 -

Gerechtelijke procedure 1 2 0 -

Renovatie in voorbereiding of sloop gepland 35 12 44 3,14%

In renovatie 5 29 1 0,07%

Totaal 58  74 57 4,07%

Sommige leegstaande woningen zijn meteen bruikbaar. Ze staan echter leeg door wei-

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

betreffende huurder krijgt één maand de tijd om te verhuizen, de woning staat bijgevolg 

geen volledige maand leeg.
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Vorig jaar lag dit aantal erg hoog omwille van woningen uit Waasmunster en Hamme 

(Noordstraat) die voor het eerst in verhuring werden gebracht. We moesten een wacht-

lijst opbouwen via de tussentijdse evaluatie om ze te kunnen toewijzen. Ondertussen is 

dit cijfer terug genormaliseerd en bedraagt het nog 0,64% van ons patrimonium. Dit is 

een normaal cijfer gezien de rotatie in huurders.

Sedert 2015 stellen we vast dat er meer woningen worden aanvaard dan geweigerd bij 

een toewijzing van een huurwoning. Toch blijft het aantal weigeringen relatief hoog en 

vormt dit een blijvend aandachtspunt. We stellen een gelijkaardig cijfer vast bij andere 

sociale huisvestingsmaatschappijen. Bij oudere woningen die vaak worden geweigerd, 

worden opendeurdagen georganiseerd zodat kandidaten heel goed weten welke keuze 

ze maken. Het aantal oudere woningen neemt echter af door totaalrenovatie of vervan-

gingsbouw en de kwaliteit van onze andere woningen stijgt door de verbeteringswerken 

in het kader van ERP 2020. Zo is de aanwezigheid van centrale verwarming een belang-

rijk element in de keuze van een nieuwe huurder.

aantal weigeringen aantal toewijzingen %
2011 87 155 56,1

2012 86 166 51,8

2013 97 188 51,6

2014 51 102 50,0

2015 95 199 47,7

2016 97 203 47,8

2017 41 97 42,3

Andere kortstondig leegstaande woningen zijn verhuurbaar, maar hebben herstellingen 

nodig. Soms erg beperkt, maar bij oudere woningen kan dit uitgebreider zijn: een nieuwe 

keuken of badkamer, een nieuwe vloer, nazicht van de elektriciteit…  



62

We voeren deze werken bewust uit wanneer de woning leeg staat. Zo beperken we de 

hinder voor de huurder zo veel mogelijk. Bovendien komt dit ook overeen met een even-

tuele opzegperiode van de huidige woning van de nieuwe huurder. 

De technische dienst waakt erover dat de werken in een zo kort mogelijke tijdspanne 

worden uitgevoerd. Daarom is de voorcontrole bij de vertrekkende huurder belangrijk: op 

dat moment kan immers ingeschat worden welke werken nodig zijn en kunnen de wer-

ken reeds administratief voorbereid worden. Zodra de vertrekkende huurder de woning 

verlaat, kunnen de aannemers aan de slag. Door gebruik van werfcilinders kunnen ver-

schillende werken tegelijkertijd uitgevoerd worden. Op 31 december 2017 zijn er werken 

bezig in 3 woningen (0,21%).

In het verleden stonden enkele woningen leeg of geblokkeerd omwille van een gerech-

telijke procedure. Ook hier streven we naar een zo snel mogelijke afhandeling door snel 

te reageren op probleemdossiers. Op 31 december 2017 waren er geen leegstaande 

woningen die hierdoor leeg stonden.

Andere woningen zijn na bewoning van verschillende decennia toe aan een totaalreno-

vatie. In sommige gevallen gaan we zelfs over tot vervangingsbouw. We maken daarbij 

een onderscheid tussen woningen waar de werken effectief bezig zijn (1 woning, Moer-

heide 10) en woningen die leegstaan in afwachting van renovatie of sloop (44 woningen 

of 3,14%). Er lopen drie herhuisvestingsprocedures: site Lindestraat (alle 17 woningen 

leeg), Oostkouterstraat en Populierenstraat (17 van de 19 woningen staan leeg) en site 

Veld- en Populierenstraat en Prieel (8 van de 16 woningen staan leeg).
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Onderhoud en herstellingen

De Zonnige Woonst spendeerde in 2017 744.296,87 euro aan onderhoud en herstel van 

haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1535 (tegenover 1663 in 2016) 

werkbonnen op. Het grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt traditioneel 

ingenomen door bouwwerken (dak- en afbraakwerken, aanpak vochtproblemen…). 

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

ketels zijn hierin niet meegerekend. Deze worden opgenomen in de investeringen.

Aard van de herstelling Totaalbedrag 2016  
(euro, excl. btw)

Totaalbedrag 2017  
(euro, excl. btw)

%

cv/sanitair 168.365,85 208.447,99 28,01

Bouwwerken 253.432,45 163.056,69 21,91

Schrijnwerkerij 117.794,33 114.829,35 15,43

Elektriciteit 57.183,26 23.849,47 3,20

Groenonderhoud 60.181,18 67.169,30 9,02

Aanleg opritten en terrassen 165.393,37 47.021,85 6,32

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

114.533,47 119.922,22 16,11

In 2016 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen 936.883,91 euro, ge-

lijkmatig verdeeld.  In zijn totaliteit kan men stellen dat de post onderhoud en herstel 

over het algemeen een dalende trend heeft ten opzichte van 2016. Dit komt deels door 

gebruik te maken van een budgetplan sinds 2015, alsook wordt er voor gekozen om in te 

zetten op kleine, duurzame investeringen.
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Een deel van de kosten van onderhoud en herstellingen werd gerecupereerd via:

• de huurschade door het inhouden van de huurwaarborg: in 2017 ging dat om 

31.597,92 euro.

• de schade gedekt door de brandpolis: in 2017 betaalde P&V 6.933,91 euro.

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

die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren zoals 

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

gemeenschappelijke delen, onderhoud gemeenschappelijke hallen). De afrekening 

volgt in 2018.

Vlaams EnergieBedrijf (VEB)  – 100% groene stroom

De Zonnige Woonst blijft steeds actief zoeken naar de voordeligste energieleverancier. 

Het Vlaams EnergieBedrijf, een overheidsinstantie, is een nieuwe energiepartner die 

maatschappij én huurders maximaal ontzorgt. We stapten in op 1 juni 2017.

Het VEB zorgt voor een administratieve ontlasting. We moeten niet meer jaarlijks in-

schrijven voor de provinciale groepsaankoop, wat telkens een zeer tijdrovend proces was. 

Daarnaast beschikt het VEB over een gebruiksvriendelijke klantenbeheersoftware en 

digitale facturatie.

Het VEB treedt op als aankoopcentrale. Dit houdt in dat zij instaan voor de aankoop en 

de facturatie van elektriciteit en aardgas en de bijhorende administratie. Een belangrijk 

voordeel hierbij is het feit dat geïnteresseerde entiteiten, welke moeten voldoen aan 

de wet van overheidsopdrachten, door in te tekenen bij het VEB, vrijgesteld zijn van een 

openbare aanbesteding.

Het VEB houdt rekening met een gemiddeld prijsvoordeel van 8% voor elektriciteit en 

6% voor aardgas. Deze gemiddelde besparingen worden bevestigd door studies uitge-

voerd door onafhankelijke partijen en door alle prijssimulaties uitgevoerd door het VEB. 

Als we de prijzen op het moment van overstap vergeleken met de prijs die het VEB ons 

kan aanbieden, merkten we dat de prijs van het VEB voor elektriciteit 5% en voor aard-

gas 9% lager ligt. In de prijs van het VEB zitten naast de energieprijs, ook de diensten-

vergoeding	en	de	warmtekracht-	en	groenestroomcertificaten	inbegrepen.	Het	grootste	

voordeel is niet zozeer de prijs, maar wel de administratieve ontlasting..
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Projecten

Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties - opgeleverd en  
gepland

koopwoningen 0 0 0 0 17 0 0

nieuwe  
huurwoningen

0 19 24 0 3 43 76

totaalrenovatie 
huurwoningen

0 16 5 8 1 23 19

Renovatie

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

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

werden in 2017 volgende gerichte aanpassingen uitgevoerd:

• isolerend buitenschrijnwerk: de werken aan de aangekochte woningen in de 

Noordstraat in Hamme werden in de eerste helft van 2017 uitgevoerd. Ook in de 

twee afzonderlijk aangekochte woningen in de Rozenhoed in Hamme werd meteen 

het buitenschrijnwerk vervangen. De aangekochte woning in de Kerkstraat zal eerst 

een totaalrenovatie ondergaan voor we ze in verhuur brengen. Al onze woningen in 

verhuur zijn nu voorzien van isolerend buitenschrijnwerk;

• centrale verwarming met hoogrendementsketels: alle verwarmingsketels in ons 

patrimonium zijn van het type hoogrendement. In 238 woningen is er nog geen cen-

trale verwarming. We werkten hiervoor een uitvoeringsplan in fases uit. Fase 1 met 

61 woningen werd in het najaar aanbesteed. Fase 2 (71 woningen) zal in 2018 van 

start gaan. De derde fase (70 woningen) is gepland voor 2019-2020. De overige 36 
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woningen zitten opgenomen in een project voor vervangingsbouw of totaalrenovatie. 

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

De laatste 92 woningen worden aangepakt in de periode 2018-2020. Hiervoor zijn 

de werken in enkele proefwoningen in volle voorbereiding.

Voor onze oudste woningen beslisten we over te gaan tot totaalrenovatie. Verschillende 

projecten werden in 2017 afgerond: 5 woningen in ’t Spinnewiel/Strijderslaan, 1 woning 

in de Moerheide en 2 woningen in de Landbouwstraat. In het kader van hun herhuisves-

ting nodigden we in 2017 de zittende huurders van een cluster woningen in de Oostkou-

ter- en Populierenstraat uit voor een bewonersvergadering. 16 van de 19 huurders woon-

den op 31 december 2017 al in een andere huurwoning. De start van deze werken, naar 

ontwerp van Kris Cornelis, is gepland in het najaar van 2018. Ook de herhuisvesting van 

de 4 resterende woningen in Moerheide/Evangeliestraat werd in het najaar opgestart. 

Om correct in te schatten welke renovaties best eerst of samen gebeuren, lanceerde de 

VMSW in 2017 een tool om de kwaliteit van haar sociaal huurpatrimonium te beoorde-

len: de scorecard. De maatschappij krijgt zo zicht op haar eigen patrimonium. De VMSW 

behoudt dan weer het overzicht op de staat en de renovatienoden van het hele sociale 

huurpatrimonium in Vlaanderen.

Globaal beoordelen we onze woningen op een 16-tal generieke posten zoals gevel, 

ramen, dak, isolatie van de gebouwschil, vloerafwerking, keuken, badkamer, verwarming, 

ventilatie en elektriciteit. De scorecard vormt, samen met een toelichtingsnota, de reno-

vatietoets. Deze renovatietoets is verplicht sinds de inwerkingtreding van het nieuwe 

Procedurebesluit. Het opmaken ervan wordt een voorwaarde voor het aanmelden van 

vervangingsbouw of een renovatie, verbetering of aanpassing van woningen. De score-

card zal ook gebruikt worden voor de volgende patrimoniumenquête, waarbij de VMSW 

meet hoeveel sociale woningen dubbel glas, dakisolatie en goede verwarming hebben. 

Onze maatschappij ging hiermee eind 2017 al aan de slag.

cv met hoogrendementsketel
1166 woningen

83%

Buitenschrijnwerk/
dubbel glas

1400 woningen

99,9%

Dakisolatie
1273 woningen

91%

Volledig in orde
1025 woningen

74%
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Bij elke wissel van huurder laten we voor de huurwoning een EPC-verslag opstellen. De 

dalende trend in de gemiddelde EPC-waarde bevestigt onze doorgedreven inspanningen 

voor een energiezuinig patrimonium. Deze dalende trend is de laatste 2 jaar afgezwakt. 

Dat heeft te maken met de aankoop van 50 oudere woningen met een lagere EPC-waar-

de.
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Gerealiseerd 

Plaatsen superisolerende beglazing uitbreiding fase 5 - Noordstraat 

22 woningen

Aanvangsdatum 06/02/2017

Voorlopige oplevering 27/06/2017

Raming 171.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 143.294,91 euro (excl. btw)

Eindbedrag 150.963,71 euro (excl. btw)

Ontwerper Declerck & Partners bvba, Zulte

Aannemer	 Cartoflex	bvba,	Gent

Totaalrenovatie seniorenwoningen ’t Spinnewiel en Strijderslaan

5 woningen

Aanvangsdatum 08/08/2016

Voorlopige oplevering 21/04/2017

Raming 286.758, 81 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 217.592,77 euro (excl. btw)

Eindbedrag 225.132,05 euro (excl. btw)

Ontwerper Joke Van den Broeck, Hamme

Aannemer P.I.C. nv, Laarne
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Totaalrenovatie woningen Landbouwstraat

2 woningen

Aanvangsdatum 22/09/2016

Voorlopige oplevering 06/07/2017

Raming 242.081,51 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 233.642,23 euro (excl. btw)

Eindbedrag 257.627,66 euro (excl. btw)

Ontwerper Chris Moortgat

Aannemer Rijckaert bvba, Zomergem 

Totaalrenovatie Moerheide 10

1 woning

Aanvangsdatum 02/05/2017

Voorlopige oplevering 18/12/2017

Raming 142.932,80 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 132.475,59 euro (excl. btw)

Eindbedrag 137.408,80 euro (excl. btw)

Ontwerper Nele Boel, Hamme

Aannemer Algemene aannemingen Van Den Bosch - De  

 Keersmaeker bvba, Bazel
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Renovatie daken patrimonium perceel 4 - Vlierkouterwijk

59 woningen

Aanvangsdatum 13/06/2016

Voorlopige oplevering 09/04/2017

Raming 619.500,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 594.285,68 euro (excl. btw)

Eindbedrag 598.154,74 euro (excl. btw) 

Ontwerper Chris Moortgat, Hamme

Aannemer Six bvba, Izegem

Renovatie daken patrimonium perceel 5 - Vlierkouterwijk

69 woningen

Aanvangsdatum 30/05/2016

Voorlopige oplevering 16/06/2017

Raming 724.500 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 720.876,93 euro (excl. btw)

Eindbedrag 735.997,27 euro (excl. btw)

Ontwerper Joke Van den Broeck, Hamme

Aannemer Six bvba, Izegem
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Renovatie daken patrimonium perceel 1B - Oostkouterwijk 

43 woningen

Aanvangsdatum 03/02/2017

Voorlopige oplevering 01/12/2017

Raming 619.331,60 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 433.835,48 euro (excl. btw)

Eindbedrag 418.32362 euro (excl. btw)

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Zolderse Dakprojecten nv, Lummen

Renovaties in ontwerp

Renovatie daken patrimonium perceel 3 - Moerzeke en Tielrode 

2 proefwoningen (totaalpakket 39 woningen)

Raming 895.500,00 euro (excl. btw)

Raming 2 proefwoningen 45.350 euro (excl. btw)

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

Ontwerper Evolta, Moerbeke-Waas

Aannemer Pema dakwerken bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2017 Start der werken gepland januari 2018
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Plaatsing centrale verwarming met hoogrendementsketel

Perceel 1 - Vlierkouter 

15 woningen

Raming 132.913,50 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 109.505,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer Imversa bvba, Brecht

Stand van zaken 31/12/2017 Start der werken gepland januari 2018

Plaatsing centrale verwarming met hoogrendementsketel

Perceel 2 - Vlierkouter 

46 woningen

Raming 402.137,50 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 325.175,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer Imversa bvba, Brecht

Stand van zaken 31/12/2017 Start der werken gepland voorjaar 2018

Infrastructuurwerken - aanleg Oostkouterstraat

Planning 2018

Raming  54.043,17 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 66.592,28 eiro (excl. btw)

Ontwerper S3 architecten, Mechelen

Aannemer Theo De Vlieger Wegenwerken bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2017 Start der werken gepland januari 2018
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Renovatie daken partimonium

Perceel 2 - Vlierkouterwijk, Waasminster en Elversele

50 woningen 

Planning 2018-2019

Raming 750.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Geert De Groote architecten bvba, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2017 In ontwerp

Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat

19 woningen 

Planning 2018-2019

Raming 2.621.669,52 euro (excl. btw)

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2017 Bouwvergunnung ingediend

Totaalrenovatie Populierenstraat en Veldstraat

3 woningen 

Planning 2019-2020

Raming 450.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper S3 architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2017 In ontwerp
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Totaalrenovatie ’t Spinnewiel - Strijderslaan

16 woningen

Planning Bij einde huur 

Raming 696.296,86 euro (excl. btw) 

Ontwerper Joke Van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2017 In voorontwerp

Totaalrenovatie Kerkstraat 

Waasmunster

2 appartementen

Planning 2019-2020

Raming  256.288,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Geert De Groote, Waasmunster

Stand van zaken 31/12/2017 In voorontwerp

Plaatsing centrale verwarming

202 woningen

Planning 2018-2020

Raming  2.000.000 euro (excl. btw)

Ontwerper Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent 

Stand van zaken 31/12/2017 In voorontwerp

Totaalrenovatie Moerheide - Evangeliestraat

4 woningen

Planning 2018-2020

Raming  530.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper Nele Boel, Hamme

Stand van zaken 31/12/2017 In ontwerp



75

Infrastructuurwerken – aanleg voetpaden Neerlandt fase 2

Planning 2018

Raming  45.000,00 euro (excl. btw)

Stand van zaken 31/12/2017 In ontwerp
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Nieuwbouw

In de zomer van 2017 gingen de bouwwerken aan vier nieuwbouwprojecten in Hamme 

van start:

• 9 koopappartementen in de Slangstraat;

• 4 koopwoningen in de Museumstraat;

• 4 koopwoningen in de Broekstraat;

• 3 huurappartementen in de Weststraat.

Met de realisatie van de drie appartementen in de Weststraat zetten we verder in op de 

vastgestelde noden uit onze wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De nieuwe appar-

tementen met 2 slaapkamers zijn gericht op kleine gezinnen, waarvan de gelijkvloerse 

woning aangepast is voor een rolstoelgebruiker.

In juni 2017 stelde de raad van bestuur via een architectuurwedstrijd het ontwerpteam 

S3 architecten uit Mechelen aan voor een project voor vervangingsbouw op de site Den-

nen- en Populierenstraat. 

Kort na de start van de voorbereidende afbraakwerken (juni 2016) werden ernstige 

stabiliteitsproblemen vastgesteld, waardoor een uitvoering van de renovatie, zoals oor-

spronkelijk voorzien en begroot, niet mogelijk zou zijn. Aanzienlijke meerwerken bleken 

noodzakelijk	waardoor	het	initiële	budget	met	meer	dan	50%	zou	overschreden	worden.	
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Omdat het juridisch niet mogelijk was om deze werken binnen de lopende aanbesteding 

te laten uitvoeren, met alle meerkosten en tijdverlies tot gevolg, de totale kostprijs zeer 

hoog werd en het onzeker was of de verdere uitvoering geen bijkomende problemen zou 

opleveren, werd uiteindelijk beslist om de werken stop te zetten en de opdracht van de 

aannemer	te	beëindigen.	Ingevolge	deze	stopzetting	claimde	de	aannemer	een	schade-

vergoeding. Wijzelf achten het ontwerpteam aansprakelijk voor deze problematiek en 

hebben deze in gebreke gesteld. Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld en er zijn 

nu expertisewerkzaamheden lopende. 

Het huidige aanbod in de Oostkouterwijk is in hoofdzaak gericht op grote gezinnen. Om 

levenslang wonen op wijkniveau te garanderen en om in te spelen op de maatschap-

pelijke evolutie qua gezinsverdunning, zetten we met de nieuwbouwprojecten extra in 

op de realisatie van kleinere woonentiteiten met gemeenschappelijke voorzieningen. We 

voorzien ook enkele woningen aangepast aan rolstoelgebruikers.

Twee andere nieuwbouwprojecten in de Oostkouterwijk zitten in volle voorbereiding en 

we hopen de bouwwerken in 2018 te kunnen starten: Lindestraat en hoek Veld-, Populie-

renstraat en Prieel. Via een vernieuwende, kwaliteitsvolle stedenbouwkundige invulling 

op de drie sites willen we mee onze schouders zetten onder de verdere opwaardering 

van deze wijk.

Herhuisvesting is de noodzakelijke verhuizing van een zittende huurder naar een andere 

woning als de huidige woning gesloopt of gerenoveerd moet worden zodat de woning 

na deze ingrijpende werken opnieuw voldoet aan de huidige normen van comfort en 

energiezuinigheid. De voorwaarden voor herhuisvesting zijn vastgelegd in het sociaal 

huurbesluit.

We vinden het belangrijk dat bewoners die vanwege de vernieuwing moeten verhuizen, 

goed begeleid worden. Bij een groot project starten we met een gemeenschappelijke 

infovergadering. Daarna bezoeken we alle betrokken bewoners. Tijdens zo’n huisbezoek 

bespreken onze medewerkers van de technische en sociale dienst met de betrokken 

huurders de verhuiswensen en -mogelijkheden. Daarna toetsen we de vrijkomende huur-

woningen af aan hun wensen en gaan we bij interesse de woning samen bekijken.

In 2017 werd voor drie sites de herhuisvestingsprocedure opgestart.
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Huurder in de kijker – Emiel Van Moeseke

U woont al 50 jaar bij De Zonnige Woonst. Hoe heeft u dit ervaren? 

Ah, redelijk goed. Ik heb geen klagen over De Zonnige Woonst. Ik heb zelf ook altijd ge-

daan wat ik moest doen. Dat is ook mijn taak als huurder. En ook voor de buurt. 

Waar heeft u gewoond? 

Wij zijn gestart in de Landbouwstraat. Dat huis wilden we kopen, maar mijn vrouw werd 

ziek. Dat heeft de dingen wel veranderd. Als mijn kinderen uit huis waren, ben ik verhuisd 

naar de Oostkouterstraat. Door renovatiewerken ben ik dan in het Prieel gaan wonen, en 

nu trek ik naar de Veldstraat. 

U heeft de Oostkouterwijk door al die jaren zien veranderen? 

Ja, ik ben zelfs geboren in Broekstraat. Vroeger was het er wel anders – meer contact tus-

sen de buren. We kenden elkaar goed en hielpen elkaar meer. Maar dat zal overal wel zo 

zijn. En we hadden ook wel eens ruzie, maar ik woonde er graag. 

Nu verhuist u naar de Veldstraat, dat is net buiten de Oostkouterwijk. Hoe kijkt u daarnaar? 

Ik ben er even niet goed van geweest. Ik had graag in Prieel blijven wonen. Het huis was 

gepast voor mij en ik had een tuintje voor mijn duiven, kippen en konijnen. Die kan ik 

niet meenemen. Maar nu ik weet waar ik naartoe zal gaan, en eens ik daar zal zitten, zal 

het wel weer goed zijn. Ik zal wel even tijd nodig hebben om mijn gerief te verhuizen. 

Hoe verliep die ‘herhuisvesting’? 

Na een vergadering mocht ik mijn wensen doorgeven en gingen ze voor mij op zoek. 

Toen het appartement in de Veldstraat werd voorgesteld, mocht ik gaan kijken en kreeg 

ik uitleg. De huisbewaarder Maurits Verdonck was er ook bij. Hij weet wat er daar reilt en 

zeilt. Ik heb vroeger nog op exact dezelfde plaats gewoond. Ik zal daar goed zitten. Ik ga 

eerst nog schilderen en dan kan ik verhuizen. 

We	wensen	u	een	fijne	nieuwe	thuis!
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Masterplan Tasibel

Op 10 april 2017 werd een studiedag georganiseerd. Voorafgaand bezochten de voorzit-

ter en de directeur  verschillende inspirererende projecten (woonzorgcentra, projecten 

van andere SHM’s van dergelijke omvang…). Tijdens de studiedag bezochten de raadsle-

den drie best practices: residentie Hertog Jan in Kortenberg, WZC Hooge Platen in Bres-

kens (NL) en WZC Veilige Have in Aalter. Na deze plaatsbezoeken volgde een inhoudelijk 

debat waaruit een synthesenota voortvloeide.

Van	in	het	begin	is	gesteld	dat	Tasibel	zich	zou	profileren	als	een	site	waar	wonen	en	

zorg	zou	gecombineerd	worden.	De	reflex	is	spontaan	en	unaniem	dat	wij	als	sociale	

huisvestingsmaatschappij niet zelf de organisatie van (om het even welke) zorg op 

ons kunnen nemen. Derde private zorgverstrekkende partners zijn dus essentieel. Een 

(garantie qua) betaalbaar zorgaanbod voor onze huurders op de site Tasibel is daarbij 

een eerste prioriteit, kwestie van huurders bij te staan in hun drang naar autonomie. 

Ook een versterking van het zorgaanbod (cfr. medische en dienstverlenende praktijken) 

waarop de lokale gemeenschap op de te ontwikkelen Tasibelsite een beroep kan doen, 

wordt	als	meerwaarde	beschouwd.	De	site	heeft	met	haar	specifieke	centrale	ligging	in	

Hamme – met het oud stationsgebouw als landmark – zeker veel potentieel. Ook de mix 

van	sociale	en	private	woningbouw	is	van	bij	aanvang	(cfr.	Brownfieldconvenant)	publie-

kelijk vooropgesteld. Voor de private woon(zorg)gelegenheden zal een private partner 

dus evenzeer noodzakelijk zijn gezien onze strikte sociale huisvestingsdoelen en -regels 

terzake.

De raad van bestuur besliste om een begeleidingsteam samen te stellen: een diverse 

groep van experten die ons verder – pro deo – kan begeleiden om op Tasibel een uiter-

mate geslaagde rendabele sociale woon-zorg-campus te realiseren. De begeleidings-
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groep kwam een eerste maal samen op 9 mei 2017. Deze bijeenkomst was vooral een 

voorstellingsronde. Een tweede samenkomst vond plaats op 30 augustus 2017. Iedere 

expert gaf hier zijn of haar inhoudelijke bevestiging van onze kijk op het project ‘Tasibel, 

de zorgzame buurt’.

In functie van de verdere voortgang van het project is er nood aan een sterke juridische 

omkadering –	zowel	in	de	fase	van	de	uitwerking	van	de	projectdefinitie	(wat	kan	voor	

onze maatschappij binnen de regelgeving – of welke mogelijkheden zijn er voor  

pilootprojecten) als in de verdere concrete uitwerking van het project (selectie van part-

ners, overheidsopdrachten: opmaak van bestekken, gunning van opdrachten, uitwerken 

en opvolgen van overeenkomsten…). Hiervoor werden ter voorbereiding van de verga-

dering van de expertengroep op 22 november 2017 drie advocatenkantoren weerhou-

den. Na een eerste verkennend gesprek, waarin de directie het project Tasibel kaderde, 

vroegen we aan de drie advocatenkantoren om zich te komen voorstellen (team, referen-

tieprojecten, ervaring…), om het juridische kader te schetsen waarin het project Tasibel 

zich situeert en om hun voorstel tot plan van aanpak toe te lichten. De raad van bestuur 

stelde DLA Piper aan.

Ondertussen	bereiden	we	de	omgevingsanalyse,	de	behoeftenstudie	en	de	projectdefi-

nitie verder voor. Het plan van aanpak wordt verder uitgewerkt in samenwerking met de 

begeleidingsgroep en het advocatenkantoor. 
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Huurwoningen in uitvoering

Huurappartementen Weststraat

3 appartementen

Aanvangsdatum 29/05/2017

Raming 390.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 436.680,54 euro (excl. btw)

Ontwerper Jos Vercauteren, Hamme

Aannemer Rijckaert bvba, Zomergem

Huurwoningen in ontwerp

Huurappartementen Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5 

15 appartementen

Planning 2018 - 2020

Raming  2.583.111,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Nero Architecten bvba, Gent

Stand van zaken 31/12/2017 Gunningsfase
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Huurappartementen Hoogstraat

6 appartementen

Planning 2018 - 2020

Raming  1.020.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper Evolta Engineers nv, Moerbeke-Waas

Stand van zaken 31/12/2017 Gunningsfase

Vervangingsbouw Lindestraat + infrastructuur

8 appartementen en 12 woningen

Planning 2018-2020

Raming gebouw 2.801.510,73 euro (excl. btw)

Raming infrastructuur 202.462,13 euro (excl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2017 Bouwvergunning aangevraagd
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Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel

24 appartementen

Planning 2018-2020

Raming 4.468.482,88 euro (excl. btw)

Ontwerper ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2017 Bouwvergunning in aanvraag

Vervangingsbouw appartementen Dennen- en Populierenstraat

27 appartementen

Planning 2020

Raming 4.144.111,00 euro (excl. btw)

Ontwerper S3 architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2017 Sloopwerken in aanbesteding,  

 bouwvergunning in aanvraag
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Huur- en koopwoningen in ontwerp

Koopwoningen en huurappartementen Posthoorn - Gasmeterstraat

16 woningen

Planning 2020

Raming  2.400.000,00 euro (excl. btw) 

Ontwerper  Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2017 In voorontwerp

Koopwoningen in uitvoering

Koopappartementen Slangstraat 18a en 20

9 koopwoningen

Aanvangsdatum 29/05/2017

Raming 1.080.000,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 1.149.308,75 euro (excl. btw)

Ontwerper Kris Cornelis, Hamme

Aannemer Everaert-Cooreman nv, Overmere
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Koopwoningen Broekstraat, Veermanshof

4 koopwoningen

Aanvangsdatum 29/05/2017

Raming  666.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag 528.645,97 euro (excl. btw)

Ontwerper Jos Vercauteren, Moerzeke

Aannemer Vekemans en zonen nv, Baasrode

Koopwoningen Museumstraat

4 koopwoningen

Aanvangsdatum 15/05/2017

Raming  600.000,00 euro (excl. btw) 

Bestelbedrag 642.191,87 euro (excl. btw)

Ontwerper Jeroen Smekens, S3 architecten, Mechelen

Aannemer Vekemans en zonen nv, Baasrode

�
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Investeringen 

In 2017 werd er 30.791.980,91 euro (excl. btw) besteed en gebudgetteerd aan gereali-

seerde en/of geplande projecten:

• 20.376.504,87 euro in nieuwbouw

 › 2.756.827,13 euro in uitvoering

 › 17.619.677,74 euro in ontwerp

• 10.415.476,04 euro in renovatie

 › 2.523.607,85 euro gerealiseerd

 › 7.891.868,19 euro in ontwerp

Overzicht afrekeningen gerealiseerde projecten

Project aantal 
woningen

bestelbedrag eindbedrag wijziging wijziging
(%)

Noordstraat buitenschrijnwerk 21 143.294,91 150.963,71 7.668,80 5,35%

Totaalrenovatie ‘t Spinnewiel -  
Strijderslaan

5 217.592,77 225.132,05 7.539,28 3,46%

Totaalrenovatie Landbouwstraat 
41+59

2 233.642,23 257.627,66 23.985,43 10,27%

Totaalrenovatie Moerheide 10 1 132.475,59 137.408,80 4.933,21 3,72%

Dakisolatie fase 4 59 594.285,68 598.154,74 3.869,06 0,65%

Dakisolatie fase 5 69 720.876,93 735.997,27 15.120,34 2,10%

Dakisolatie fase 1B 43 433.835,48 418.323,62 -15.511,86 -3,58%

Totaal renovaties opgeleverd in 2017 200 2.476.003,59 2.523.607,85 47.604,26 1,92%

Alle bedragen staan in euro excl. btw.

 nieuwbouw - gerealiseerd -

 renovatie - gerealiseerd 8%

 nieuwbouw - in uitvoering 9%-

 renovatie - in uitvoering -

 nieuwbouw - in ontwerp 57%

 renovatie - in ontwerp 26%
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Overzicht nieuwe cv ketels

Kostprijs 
(euro incl. btw)

Aantal ketels

2013 312.855,41 108

2014 686.741,96 254

2015 272.320,89 100

2016 22.812,51 10

2017 31.451,89 12

Totaal 1.326.182,66 484

In 2017 werden 12 ketels vervangen. Op 31 december 2017 zijn alle ketels van het type 

hoogrendement. Als we ook rekening houden met de plaatsing van nieuwe ketels in 

nieuwbouw- en totaalrenovatieprojecten, waar voorheen geen centrale verwarming aan-

wezig was (21 woningen), betekent dit dat iets meer dan de helft van de verwarmings-

ketels in ons patrimonium jonger is dan 5 jaar.
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0

50

100

150

200

250

300

2010 of ouder 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

288

183

96
108

254

133

67

33



88

Jaarrekening

Cijfers uit de jaarrekening

Activa Boekjaar 2017 Boekjaar 2016

Vaste activa 20/28 85.546.324,57 82.679.377,00

Vlottende activa 29/58 8.064.624,93 7.443.168,00

Totaal van de activa 20/58 93.610.949,50 90.122.545,00

Passiva Boekjaar 2017 Boekjaar 2016

Eigen vermogen 10/15 30.677.056,45 30.152.111,00

Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen

16 1.201.563,40 1.212.757,00

Schulden 17/49 61.732.329,65 58.757.676,00

Totaal van de passiva 10/49 93.610.949,50 90.122.545,00

Resultatenrekening Boekjaar 2017 Boekjaar 2016

Bedrijfsopbrengsten 6.064.467,35 6.351.774,00

Bedrijfskosten 4.721.706,44 4.874.661,00

Bedrijfswinst 9901 1.342.760,91 1.477.113,00

Te bestemmen winst van het 
boekjaar

9905 731.460,20 372.583,00

Evaluatie financiële leefbaarheid

• De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap Inspectie RWO 

hebben	in	2014	samen	een	gedeelde	visie	ontwikkeld	om	de	financiële	situatie	van	

een sociale huisvestingsmaatschappij na te gaan. Het resultaat van die samenwer-

king is de financiële gezondheidsindex (FiGi). 

• Het	vertrekpunt	zijn	tien	financiële	kengetallen	of	ratio’s,	die	elk	voor	drie	opeen-

volgende boekjaren berekend worden. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste 

aspecten	van	de	financiële	gezondheid	van	een	onderneming:	liquiditeit,	solvabiliteit,	

rentabiliteit en kostenbeheersing. Via een systeem van scores en wegingen wordt 

het eindresultaat een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie 

van	de	financiële	gezondheid.

• In 2017 ontvingen we de FiGi van 2016, op basis van de boekjaren 2016, 2015 en 

2014, waarbij de kengetallen van het recentste boekjaar het zwaarst doorwegen in 

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

een	problematische	financiële	situatie,	een	score	vanaf	40	geeft	een	goede	financië-
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le	toestand	weer.	De	financiële	gezondheidsindex	voor	De	Zonnige	Woonst	bedraagt	

50 op 60 (48,5 in 2015), wat een heel goede score is.

Normering ratio’s

Ratio 2014 2015 2016

Liquiditeit

Current ratio 0,50 0,50 0,50

Onmiddellijke liquiditeitsratio 1,00 1,00 1,00

Netto kaspositie bij VMSW 1,00 1,00 1,00

Solvabiliteit

Financiële	onafhankelijkheid 1,00 1,00 1,00

Zelffinancieringsgraad 1,00 1,00 1,00

Dekking vreemd vermogen op lange termijn 
door	operationele	cashflow	uit	gewone	 
bedrijfsuitoefening

1,00 1,00 1,00

Rentabiliteit

Operationele marge uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

1,00 1,00 0,50

Exploitatiecashflowmarge 0,50 0,50 1,00

Cost/income-ratio uit de gewone  
bedrijfsuitoefening

1,00 0,5 1,00

Kostenbeheersing

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

Legende:
0 voor verbetering vatbaar  0,50 behoorlijk  1,00 goed

Onze maatschappij scoort voor alle indicatoren positief. Voor de indicator ‘kostenbe-

heersing’ zijn we in 2016 gestart met een budgetplan voor kleine investeringen en voor 

onderhoud en herstel. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Onze maatschappij scoort 

op dit onderdeel ondertussen opnieuw behoorlijk.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de 
CVBA met sociaal oogmerk De Zonnige Woonst over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017 (RPR Gent, afdeling Dendermonde – 
BTW BE 0405.085.262)

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de CVBA met sociaal 

oogmerk De Zonnige Woonst (de “vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag 

voor. Dit bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag be-

treffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde 

van de commissaris. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

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

gadering van 6 juni 2016, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons 

mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de 

jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. Wij hebben de wettelijke controle van de 

jaarrekening van de vennootschap De Zonnige Woonst uitgevoerd gedurende tien opeen-

volgende boekjaren.

Verslag over de controle van de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennoot-

schap, die de balans op 31 december 2017 omvat, alsook de resultatenrekening van 

het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 

93.610.949,50 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te bestemmen winst 

van het boekjaar van € 731.460,20.

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

financiële	toestand	van	de	vennootschap	per	31	december	2017,	alsook	van	haar	resul-

taten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in 

België	van	toepassing	zijnde	boekhoudkundig	referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden 

(ISA’s)	zoals	van	toepassing	in	België.	Onze	verantwoordelijkheden	op	grond	van	deze	

standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commis-

saris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologi-

sche	vereisten	die	relevant	zijn	voor	de	controle	van	de	jaarrekening	in	België	nageleefd,	

met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. 
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de 

voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-

schikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor 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. 

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 
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uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrij-

gen van controle-informatie die  voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is 

groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van 

fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voor-

stellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, 

met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandighe-

den geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;

• het	evalueren	van	de	geschiktheid	van	de	gehanteerde	grondslagen	voor	financiële	

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 

gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronder-

stelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-

informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 

gebeurtenissen	of	omstandigheden	die	significante	twijfel	kunnen	doen	ontstaan	

over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. 

Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop 

betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 

inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controleinformatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de 

vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, 

en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

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

timing	van	de	controle	en	over	de	significante	controlebevindingen,	waaronder	eventu-

ele	significante	tekortkomingen	in	de	interne	beheersing	die	wij	identificeren	gedurende	

onze controle.
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Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporterings-

vereisten in hoofde van de commissaris

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarver-

slag, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toe-

passing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek 

van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (her-

zien	in	2018)	bij	de	in	België	van	toepassing	zijnde	internationale	controlestandaarden	

(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, 

het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van 

vennootschappen	en	van	de	statuten	te	verifiëren,	alsook	verslag	over	deze	aangelegen-

heden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na	het	uitvoeren	van	specifieke	werkzaamheden	op	het	jaarverslag,	zijn	wij	van	oordeel	

dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opge-

steld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

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

voor 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.

Wij drukken geen enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag.

Vermelding betreffende de sociale balans

De	sociale	balans	neer	te	leggen	bij	de	Nationale	Bank	van	België	overeenkomstig	arti-

kel 100, § 1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua 

inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel 

belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in 

het kader van ons mandaat.
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Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wet-

telijke controle van de jaarrekening verricht, en is in de loop van ons mandaat onafhan-

kelijk gebleven tegenover de vennootschap.

Andere vermeldingen

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 

gevoerd	in	overeenstemming	met	de	in	België	van	toepassing	zijnde	wettelijke	en	

bestuursrechtelijke voorschriften.

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

overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

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

met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Sint-Niklaas, 18 mei 2018

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor
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Wetgeving

Hieronder geven we een overzicht van de relevante wetgeving uit 2017 en een korte samen-

vatting van de inhoud ervan. Uiteraard verschijnt alle wetgeving ook in het Belgisch Staats-

blad. We bespreken hier enkel de regelgeving die een concrete impact heeft op de werking. 

(bron: jaarverslag VVH)

2017	was	een	jaar	waarin	vooral	een	aantal	bestaande	initiatieven	gefinaliseerd	werden.	De	

publicatie gebeurde dan wel in 2017 maar de voorbereiding – en betrokkenheid van de sec-

tor– was reeds in de jaren daarvoor gebeurd. In zo goed als al deze regelgevende initiatieven 

werden ook tal van andere – vaak technische – aanpassingen doorgevoerd van bestaande 

regelgeving op vlak van (hoofdzakelijk) sociaal wonen.

Decreet van 10 maart 2017 tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis 

van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 11 april 

2017)

Dit decreet past de Vlaamse Wooncode aan om de basis te leggen voor een resultaats- in 

plaats van een inspanningsverbintenis op vlak van taalkennis (bereidheid om Nederlands 

te leren). De aanpassing van het KSH dat hiermee samenhangt werkt dit verder in detail 

uit. Deze regeling ging in op 1 november 2017.

Decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatrege-

len ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties 

(B.S. 13 juni 2017)

Dit decreet verankert – onder meer – de minimale schaalgrootte van 1000 sociale huur-

woningen voor SHM’s om erkend te worden (blijven) zoals voorzien in het regeerakkoord 

2014-2019. Er wordt een zeer uitgebreide overgangsregeling (mogelijkheid tot uitstel) 

voorzien. Een eerste versie van dit decreet – dat veel verder ging in dwingende maatre-

gelen voor de sector – werd zeer kritisch geadviseerd door de Raad van State. De afge-

zwakte versie was dan ook veel minder dwingend. VVH heeft juridisch advies gevraagd 

over de mogelijkheden om het decreet in de uiteindelijke vorm aan te vechten bij het 

Grondwettelijk Hof. De slaagkansen voor een effectieve vernietiging bleken echter zeer 

minimaal aangezien het decreet zodanig afgezwakt is en de meest discutabele artikels 

uit de Wooncode niet gewijzigd werden. Wel gaf het juridisch advies – en ook het advies 

van de Raad van State – voldoende argumentatie om een juridische procedure te staven 

mocht ooit een individueel dispuut opduiken op basis van deze eisen rond ‘performante 

werking’.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van di-

verse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 

tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de 

Vlaamse Wooncode (B.S. 22 februari 2017)

Dit besluit ging in voege op 1 maart en regelt de uitvoeringsmodaliteiten van de wij-

ziging van de Vlaamse Wooncode uit 2016 voor de sociale huur, zoals de invoering van 

tijdelijke huurcontracten, een verstrengde eigendomsvoorwaarde, de aanpak van onder-

bezetting...

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017 tot wijziging van diverse 

besluiten met betrekking tot wonen (B.S. 14 april 2017)

Dit besluit regelt hoofdzakelijk het nieuwe kader voor de sociale koopwoningen, nadat 

beslist werd door de Vlaamse Regering om de subsidies stop te zetten. Ook op het vlak 

van de sociale leningen worden door dit besluit bepaalde drempels ingevoerd voor de 

belening	van	een	sociale	koopwoning.	De	regeling	voor	de	subsidiëring	van	gemengde	

projecten (80/20) wordt eveneens uitgevoerd door dit besluit.

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot 

reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de 

Vlaamse Wooncode (B.S. 17 augustus 2017)

Dit is het uitvoeringsbesluit rond de ‘taalkennis’, zoals besproken bij de decreetswijziging 

van 10 maart 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedure voor 

de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende 

wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit van 21 december 

2012 (citeeropschrift: “het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017”) (B.S. 29 

augustus 2017)

Dit besluit vervangt het vroegere ‘programmatiebesluit’. Het regelt de procedure voor 

sociale woonprojecten, onder meer wat betreft de opname op de lange en korte termijn-

planning door de beoordelingscommissie. Dit besluit wijzigt op een aantal punten de 

procedure voor sociale woonprojecten zeer ingrijpend. Bijvoorbeeld een gunstig advies 

van	de	VMSW	voor	het	‘definitief	ontwerp’	is	niet	meer	nodig.	Aan	de	andere	kant	moet	

nu elk project dat op het lokaal woonoverleg passeert wel door de gemeente afgetoetst 

worden. Dit naast tal van andere veranderingen. De BeoordelingsCommissies (BeCo’s) van 

2017 verliepen nog via de oude regeling. In 2018 zullen de BeCo’s de nieuwe regeling 



97

moeten toepassen, waarbij ook de minister van Wonen – of haar afgevaardigde – deel 

uitmaakt van de BeCo.

Ministerieel besluit van 14 juli 2017 houdende vaststelling van het kader voor 

de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvo-

ering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 

(B.S. 13 september 2017)

Dit MB regelt meer in detail een aantal elementen van het procedurebesluit die ener-

zijds het beoordelingskader voor projecten vormen (woontoets, renovatietoets) of 

anderzijds bij gebrek aan voldoende budgetten prioriteiten mogelijk maken binnen de 

projecten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot betoelaging van de 

eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschap-

pij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse beslu-

iten van de Vlaamse Regering over de werking en financiering van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van het decreet van 28 april 2017 

houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de 

performante werking van de sociale woonorganisaties (B.S. 8 december 2017)

In het kader van de verplichte schaalgrootte – zoals vervat in het decreet van 28 april 

2017	–	heeft	de	Vlaamse	Regering	voorzien	in	een	financiële	tegemoetkoming.	Deze	

wordt concreet uitgewerkt in dit besluit.
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Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het 
sociaal oogmerk (art.8 van de statuten)

• Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het 

wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot 

wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen 

en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 

februari 2001);

• Gelet op artikel 1 van de statuten van de vennootschap voor het laatst gewijzigd 

op 7 december 2015 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatblad van 4 

januari 2016 onder het nummer 16000406;

bevestigt de raad van bestuur dat tijdens het dienstjaar 2017 regelmatig toezicht werd 

uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig artikel 3 van haar statuten 

heeft bepaald.

De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven betreffende de investeringen, 

werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal 

oogmerk van de vennootschap te bevorderen. De nieuwe investeringen waren in 2017 

enerzijds gericht op de uitbreiding van het aanbod van sociale woningen en anderzijds 

op de grondige renovatie van de bestaande woningen. 
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Beslissingen van de algemene vergadering  
4 juni 2018

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

mene vergadering van aandeelhouders om het jaarverslag goed te keuren.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2017, inclusief verwerking van 
het resultaat

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de alge-

mene vergadering om de jaarrekening afgesloten op 31/12/2017 goed te keuren.

Winstverdeling 2017 (in euro)

692 100 toevoeging overige reserves  731.171,95 euro

694 000 vergoeding van het kapitaal 288,25 euro

 à 131 100 bijzondere reserves  731.171,95 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 2017.

4. (Her)benoeming van bestuurders
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur de jaarvergadering om het mandaat van ondervermelde bestuurders te vernieu-

wen voor een duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van de aandeel-

houders in 2021:

• mevr. Gwennie Bogaert-De Clercq, afgevaardigde van vzw Vooruitzicht Liberale Wer-

ken Hamme;

• mevr. Martina Heymans, afgevaardigde van vzw Socialistische Aktie Hamme;

• mevr. Hilde Cloostermans-Huwaert, particulier;

• dhr. Rudiger Vervaet, afgevaardigde van de gemeente Hamme;

• dhr. Koen Mettepenningen, particulier.

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur de jaarvergadering om het mandaat van ondervermelde (voorlopig benoemde) 

bestuurders te bekrachtigen:

• dhr. Danny Poppe, afgevaardigde van de vzw Beweging.net Hamme (in de plaats van 
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Lucrèce Colman), vanaf 9 oktober 2017, beslist in de raad van bestuur van 9 oktober 

2017, dit voor de duur van het lopende mandaat, eindigend op de algemene vergade-

ring van de aandeelhouders in 2019.

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van 

bestuur de jaarvergadering om het ontslag van mevr. Lara Buggenhout en het (voorlopig) 

niet-invullen van het lopend mandaat van de gemeente Hamme eindigend op de alge-

mene vergadering van de aandeelhouders van 2020 te bekrachtigen.



De Zonnige Woonst in cijfers
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In bezit

• 1401 huurwoningen 
• 920 huizen 
• 481 appartementen

• 507 garages
• 11 fruit- en groentetuinen

Communicatie en contact

4437 bezoekers op de website
5 huurdersactiviteiten
7 brochures & folders

De Zonnige Woonst  
vernieuwt

• €2.523.607,85: nieuwe 
projecten in 2017

• €531,27 gemiddeld/ 
woning: herstel en onder-
houd

• 74% patrimonium volledig 
in orde voor energiebe-
sparing (cv, dubbele be-
glazing en dakisolatie)

Wat brengt de toekomst?

• €2.756.827,13: projecten 
in uitvoering

• €25.511.545,93: projecten 
in ontwerp

• 59.444 m² grondreserve

De Zonnige Woonst is  
financieel gezond

• 1,93 liquiditeitsratio
• 0,33 solvabiliteitsratio
• 21,19%	zelffinancierings-

graad 
• €731.171,95: winst

Wachtlijst

• 554 kandidaat-huurders
• 68% aanvragen voor 2 

slaapkamers 

Gemiddelde maandelijkse 
huurprijs
• €265,35 voor een  

appartement
• €368,02 voor een  

gezinswoning 

1336 huurders

• 49% >60jaar
• 54% inkomen tussen  

€10.000 - 20.000



 
Tekst: www.schrijfhuis.be

Ontwerp:	www.flesinzee.be





De Zonnige Woonst cvba

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


