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JAARVERSLAG 

Werking van de vennootschap tijdens 2016 

  

 
 
 

Dames en heren, 

 

In 2016 werden de projecten 'renovatie van 27 woningen', 'renovatie OP Sluisvliet', Poststraat-
Aartshertoginnestraat en Lupinelaan 3-5 aanbesteed.   

Het project Kaïrostraat 61 ging van start.  De projecten Torhoutsesteenweg 314-318, School Marie-Louise en 
bouw nieuw kantoor zijn in uitvoering. 

De projecten Torhoutsesteenweg 229-231 en 'renovatie ramen' werden opgeleverd. 

Voor verschillende projecten werd een voorontwerp, een definitief ontwerp, een dossier basis aanbesteding 
opgemaakt en/of ter goedkeuring doorgestuurd naar de VMSW. Diverse projecten zijn opgenomen op de lijst 
van de beoordelingscommissie. Voor verschillende projecten werd een bouwvergunning ingediend en/of beko-
men. Voor diverse werken en leveringen werd een aanbesteding uitgeschreven en besteld.  

De trend in verband met stijging van de gemiddelde leeftijd, de daling van de inkomens, de stijging van het 
aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden heeft zich in 2016 verder doorgezet. 

De nieuwe huurders zijn meestal personen met een laag tot zeer laag inkomen. 

Eind 2016 waren er 13,49% huurders, die geen Belgische nationaliteit hadden. Onder deze niet-Belgen zijn er 
verschillende EU burgers. 

De optionele prioriteiten bleven in 2016 van toepassing. 

Sinds 23 december 2013 is het systeem van versnelde toewijzingen uitgebreid. Maximum 5% van de toewijzin-
gen dient te gebeuren aan een persoon uit één van de volgende 3 categorieën: daklozen, psychiatrische pati-
enten of jongeren die begeleid zelfstandig gaan wonen volgens decreet van 7 maart 2008. Er werd hiervoor 
een versneld toewijzingscomité opgericht in samenwerking met de betrokken diensten. In 2016 waren er 5 ver-
snelde toewijzingen via deze commissie en nog 1 versnelde toewijzing van sociale aard. 

De toewijzing volgens het kaderbesluit sociale huur stoelt achtereenvolgens op de rationele bezetting, de abso-
lute prioriteiten, de optionele prioriteiten en de chronologische volgorde. 

De verplichting om een woonstkeuze te maken, die intussen opgeheven is, en de schrapping van een kandi-
daat na een 2e weigering hebben een grote invloed.  

In 2016 werden zowel in de stad Oostende als in gemeente Bredene een Lokaal Toewijzingsreglement inge-
voerd. Dit heeft een invloed op de rangschikking van de kandidaten. 

Voor de financiering van onze projecten doen wij beroep op NFS 3 leningen. Voor investeringen in verband met 
rationeel energiegebruik doen wij nog steeds beroep op de kortlopende renteloze leningen van EOS via de stad 
Oostende.  

Ook eind 2016 was onze rekening courant positief.  

 

De reglementering, die ons verplicht bij het begin van iedere maand alle gelden, verminderd met de gemoti-
veerde voorziene uitgaven voor de lopende maand, te storten op de rekening courant, werd stipt nageleefd 

Het contract afgesloten met Samenlevingsopbouw voor de wijk De Nieuwe Stad werd verlengd.  

In 2016 werden de inspanningen voortgezet om de huurachterstand van de zittende huurders te verminderen.  

Hierna geven wij per thema een meer uitgebreid overzicht. 
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1. HUURBELEID 

 1.1 Opzeg van de huur. 

In 2016 hebben 89 huurders de huur van hun woning opgezegd. Het betreft 27 huizen, 60 appartemen-
ten en 2 duplexen.  

De opzegperiode bedraagt drie maanden. In geval van opname in een rusthuis bedraagt de opzegperio-
de één maand. In geval van overlijden kan de opzeg nog in dezelfde maand beëindigd worden als dit 
gebeurt ten minste 10 dagen voor het einde van de maand. 

 

 1.2 Toewijzing van woningen 

In 2016 werden 86 woningen toegewezen. Het betreft 25 huizen, 59 appartementen en 2 duplexen. 

Er waren 6 versnelde toewijzingen waarvan 0 huizen en 6 appartementen.  

 

  1.3 Opzeg van de huur van garages, auto- moto- en bromfietsstandplaatsen 

In 2016 werd de huur opgezegd van 7 garages en 4 autostandplaatsen. Er was 1 opzegging van moto- 
en bromfietsstandplaatsen. 

 

 1.4 Toewijzing van garages, auto- moto- en bromfietsstandplaatsen 

In 2016 werden 8 garages en 6 autostandplaatsen toegewezen. Er waren 2 toewijzingen van moto- en 
bromfietsstandplaatsen. 

  

 1.5 Bijwoning 

De bijwoner, die met de huurder gehuwd is of met de huurder wettelijk samenwoont, moet alleen voldoen 
aan de eigendomsvoorwaarde.  

Alle andere bijwoners moesten in 2016 voldoen aan alle toetredingsvoorwaarden.  

Alle bijwoningen moesten schriftelijk binnen de 30 dagen na bijwoning meegedeeld worden. De bijwo-
ningen, die wij zelf vaststellen zijn in feite inbreuken.  

 In 2016 waren er 26 aanvragen voor of vaststellingen van bijwoning. 

 Voor 4  werd de bijwoning geweigerd.  

 De redenen voor het niet toestaan van de bijwoning waren : inschrijving in het wachtregister,  

 Wanneer de bijwoning toegelaten wordt, wordt de huurprijs aangepast. Wanneer de bijwoning niet toege
 laten wordt en de bijwoner reeds inwoont, moet deze de woning verlaten. Gebeurt dit niet dan wordt de 
 huur opgezegd en de wordt de toezichthouder verwittigd.   

  

 1.6 Sociale fraude 

 Bij vermoedens van fraude worden de relevante actoren ingeschakeld. De wijkagent en cel domicilie
 fraude staan hierbij centraal. Eventuele bijkomende verklaringen van buren in dergelijke dossiers moeten 
 schriftelijk gebeuren. Anonieme verklaringen zijn niet bruikbaar in de strijd tegen domiciliefraude. 

 

1.7 Overdracht huurcontract 

In 2016 waren er 15 huurders die hun huurcontract overgedragen hebben. Het betreft overleden huur-
ders waarvoor het contract overgedragen werd naar de overlevende partner of huurders die naar een 
rustoord vertrokken en het huurcontract overdroegen op de overblijvende partner. 

 

  1.8 Huuropzeg winkel 

 In 2016 was er geen winkel waarvoor de huur opgezegd werd. 

 

  1.9 Toewijzing winkel 

 In 2016 werd geen enkele winkel verhuurd. 

 

  1.10 Uitdrijving  
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In 2016 zijn 3 huurders effectief uitgedreven, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Zowel huur-
achterstal als extreme overlast lagen aan de basis om dergelijke maatregelen te nemen. 

 

  1.11 Huurberekening en huurprijzen 

Sinds 2008 gebeuren alle toewijzingen volgens de bepalingen van het gecoördineerd kaderbesluit voor 
sociale huur.  

Inkomen 

Het gezinsinkomen is de som van de inkomens, van alle personen waarvoor het inkomen in aanmerking 
moet genomen worden.  

Het minimum gezinsinkomen is de som van de leeflonen van juni 2015, van alle personen van wie het 
inkomen in aanmerking dient genomen te worden. 

Dit inkomen wordt geïndexeerd:  

inkomen referentiejaar 2013 X gezondheidsindex juni 2015 (122,38) 

  gezondheidsindex juni 2012 (121,01) 

Personen ten laste 

Gehandicapten ten minste 66% 

Gedomicilieerde kinderen waarvoor kinderbijslag uitbetaald wordt. 

Niet-gedomicilieerde kinderen waarvoor kinderbijslag uitbetaald wordt aan de ex-partner tellen voor 50%. 

Gedomicilieerde kinderen die op regelmatige basis bij de 2e ouder verblijven tellen voor 100% als de 2e 
ouder niet in een sociale woning woont. Anders tellen ze voor 50%. 

Berekening basishuurprijs 

De basishuurprijs = geïndexeerde marktwaarde 

Berekening van de aangepaste huur 

De aangepaste huur = 1/55ste van het inkomen – patrimoniumkorting - gezinskorting 

Patrimoniumkorting 

De patrimoniumkorting varieert omgekeerd evenredig met de marktwaarde en ligt tussen 0 en 133 euro. 
De patrimoniumkorting wordt vastgelegd door de bevoegde minister en wordt elk jaar geïndexeerd. 

Gezinskorting 

De huurders met personen ten laste krijgen een gezinskorting. Deze korting wordt jaarlijks aangepast 
aan de evolutie van de index. In 2016 was dit 18 euro (en 9 euro indien ze voor de helft meetellen). 

Begrenzingen 

De maximale huurprijs is de basishuurprijs. 

De minimale huurprijs wordt elk jaar geïndexeerd. 

Vermindering onroerende voorheffing 

De vermindering onroerende voorheffing zit sedert 2008 begrepen in  de sociale korting. 

Indien wij in het bezit zijn van de aanslagen wordt op het einde van het jaar een afrekening gemaakt. 

Berekeningsnota 

Elke huurder heeft een gedetailleerde berekeningsnota van de huurprijs gekregen. Op deze bereke-
ningsnota staan o.a. volgende zaken vermeld: marktwaarde, basishuurprijs, patrimoniumkorting, gezins-
korting, minimale huurprijs,… 

 

 1.12 Schrapping 

Sinds 2008 gebeuren alle toewijzingen volgens de bepalingen van het gecoördineerd kaderbesluit voor 
sociale huur. 

  Volgens het besluit wordt er tot schrapping van de kandidatuur overgegaan  

1° als de kandidaat-huurder een woning die hem door De Gelukkige Haard aangeboden wordt, heeft 
aanvaard; 

2° als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inschrij-
vingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3, §1, eerste lid, 2°, of, in voorkomend geval, vermeld in artikel 
29, §2; 

3° als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder door De Gelukkige Haard wordt aan-
geboden, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 14, 15 en 16; 
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4° als de kandidaat-huurder werd ingeschreven door De Gelukkige Haard ingevolge onjuiste of onvolle-
dige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven; 

5° als de kandidaat-huurder De Gelukkige Haard daar schriftelijk om verzoekt; 

6° bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een 
woning door De Gelukkige Haard wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale 
huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie 
en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste drie maan-
den. De Gelukkige Haard moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaat-huurder 
uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kan-
didatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal vijftien 
kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren; 

7° als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van De Geluk-
kige Haard bij actualisering van het register, vermeld in artikel 8, op voorwaarde dat hij minimaal een 
maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief 
minimaal vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de herinneringsbrief. 

 8° er wordt overgegaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister bij het onbestel-
baar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning op 
voorwaarde dat de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning, verzonden 
werd naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder 
uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden.  

8°  is een optionele schrappingsgrond en wordt ook vermeld op het inschrijvingsbewijs. 

     Sinds 2008 wordt volgens de optionele prioriteiten voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder:  

                                   1°. die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is 
van een gemeente binnen het werkgebied van De Gelukkige Haard; 

    2°  die nog geen huurder, categorie A of B  is van een sociale huisvestingsmaatschappij.  

     1.13 Evaluatie proefcontract 

Iedere nieuwe huurder wordt gedurende de eerste twee jaar opgevolgd door onze sociale medewerkers. 

Er wordt een evaluatie verslag opgemaakt.  

  Volgende punten worden beoordeeld: 

- onderhoud van de woning 

- betalen maandelijkse huurprijs 

- samenleving 

  Indien het verslag positief is wordt met de huurder een definitief contract afgesloten . 

 

 1.14 Categorieën van huurders.  

Volgends de Vlaamse Wooncode zijn er nog steeds 3 categorieën van huurders: 

Categorie A: de persoon die zich bij de inschrijving voor een sociale huurwoning heeft opgegeven als re-
ferentiehuurder, en de persoon die bij aanvang van de huurovereenkomst met hem gehuwd is of wette-
lijk samenwoont of die bij aanvang van de huurovereenkomst zijn feitelijke partner is; 

Categorie B: de persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwo-
nen met de huurder categorie A en die de huurovereenkomst mee ondertekent. Of de feitelijke partner 
die een jaar als huurder categorie C samenwoont met een huurder categorie A. Er dient dan een verkla-
ring over feitelijke partnerschap ondertekend te zijn. 
Categorie C: alle andere personen die de huurovereenkomst mee ondertekenen en die in de sociale wo-
ning hun hoofdverblijfplaats hebben, met uitzondering van de minderjarige kinderen. 
 

   Het zijn alleen de huurders categorie A en B die de huur kunnen overnemen. 

   Bij een huuropzeg door de huurder moet de opzeg door alle huurders categorie A, B en C getekend 
worden. 

   Bij een huuropzeg door de maatschappij wordt de opzeg betekend aan alle huurders categorie A, B en 
C. 

   Als de laatst overgebleven huurder categorie A of B de woning verlaat of overlijdt moeten alle huurders 
categorie C en de minderjarigen de woning binnen de zes maanden verlaten.  
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1.15 Aantal verhuurde eenheden – profiel van de huurders – gegevens over verhuringen - huur-
achterstand 

 

De gegevens hierover zijn opgenomen  in onderstaande tabel 

Toestand op 31 december 2016 

 

*AANTAL HUURWONINGEN 

Oorspronkelijk  1749 

Verkocht   14 

Te verhuren   1735 100.00% 

In renovatie   19 1.09% 

In verhuring   11 0.63% 

Onbeheerde nalatenschap 3 0.17% 

Onverhuurbaar: openbare verkoop 3 0.17% 

Totaal niet verhuurd 30 1.73% 

Totaal verhuurd  1705 98.27% 

 

*AANTAL VERHUURDE ANDERE EENHEDEN 

Winkels      17 

Antennes      3 

Eigenaars huurlasten    26 

Garages verhuurd buiten sociaal huurstelsel 54 

 

*PROFIEL HUURDERS SOCIALE WONINGEN 

 

NATIONALITEIT 

Aantal huurders met Belgische nationaliteit 1475 85.51% 

Aantal huurders zonder Belgische nationaliteit 230 13.49% 

 

LEEFTIJD  

Aantal huurders van 65 jaar of ouder 715 41.93% 

Aantal huurders jonger dan 65 jaar  990 58.07% 

 

ALLEENSTAANDEN 

Aantal alleenstaande 840 49.27% 

Aantal van 65 jaar of meer 454 26.62% 

Aantal tussen 65 jaar en 40 jaar 347 20.35% 

Aantal tussen 40 en 25 jaar 33 1.93% 

Aantal jonger dan 25 jaar 6 0.35% 

 

KOPPELS 

Aantal koppels (zonder inwonende kinderen) 356 20.88% 

 

EENOUDERGEZINNEN 

Aantal eenoudergezinnen 264 15.48% 

Aantal met 1 kind  153 8.97% 

Aantal met 2 kinderen        70 4.10% 

Aantal met 3 kinderen    30  1.76% 
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Aantal met 4 kinderen    9  0.53% 

Aantal met 5 kinderen    2  0.12% 

 

GEZINNEN MET PARNTER EN KINDEREN 

Totaal aantal 2-oudergezinnen 245 14.37% 

Aantal met 1 kind  72 4.22% 

Aantal met 2 kinderen 77 4.51% 

Aantal met 3 kinderen 66 3.87% 

Aantal met 4 kinderen 24 1.40% 

Aantal met 5 kinderen 6 0.35% 

 

*GEGEVENS OVER VERHURINGEN 

 

INKOMEN VAN DE SOCIALE HUURDERS/BASIS HUURPRIJSBEREKENING 

Totaal geactualiseerd gezinsinkomen van alle huurders 33.542.607,48 

Theoretisch gemiddeld gezinsinkomen per huurder 19.673,08 

Aantal huurders: huur berekend op geactualiseerd gezinsinkomen 1.524 

Totaal geactualiseerd inkomen van deze huurders 31.972.026,66 

Gemiddeld inkomen van deze huurders 20.979,02 

Aantal huurders: huur berekend op leefloon 181 

Totaal geactualiseerd inkomen van deze huurders 1.586.900,27 

Gemiddeld inkomen van deze huurders 8.767,90 

 

HUUROPBRENGSTEN   

Te betalen door zittende huurder   

 Totaal per maand (gemiddeld) 612.361,10 

 Totaal per jaar  7.348.333,21 

 Gemiddeld maandelijks te betalen 352,95 

Winkels   

 Totaal per maand (gemiddeld)  5.131,08  

 Totaal per jaar   61.572,94  

Antennes   

 Totaal per maand (gemiddeld)  2.216,43  

 Totaal per jaar   26.597,14  

Eigenaars   

 Totaal per maand (gemiddeld)  723,17  

 Totaal per jaar   8.678,04  

Niet sociale huurders van garages e.a.   

 Totaal per maand (gemiddeld)  3.732,62  

 Totaal per jaar   44.791,47  

Algemeen Totaal   

 Totaal per maand (gemiddeld)  624.164,40  

 Totaal per jaar   7.489.972,80  
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HUURACHTERSTAND   

Zittende huurders  117.658,11  

Huurders winkels  8.480,61  

Huurders antennes 0  

Eigenaars appartementen 663,94  

Externe huurders garages e.a. 520,63  

Totaal   127.323,29  

PROCENTUELE HUURACHTERSTAND   

Zittende huurders  1,60%  

Huurders winkels  13,77%  

Huurders antennes 0,00%  

Eigenaars appartementen 7,65%  

Externe huurders garages e.a. 1,16%  

Totaal   1,70%   

 

  1.16 Samenlevingsopbouw 

De samenwerking tussen De Gelukkige Haard en Samenlevingsopbouw werd in 2016 verder gezet na 
een positieve evaluatie. Via deze samenwerking wenst De Gelukkige Haard inspanningen te leveren om 
de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. 

Door het aanbieden van haar infrastructuur verleende De Gelukkige Haard accommodatie aan samenle-
vingsopbouw bij het maken van een film. 

In haar nieuwsbrieven van vorig jaar deed de maatschappij een oproep om een huurdersadviesraad op 
te richten. In 2016 engageerden een aantal huurders zich om hierin mee te stappen. De eerste vergade-
ring was op 24 maart 2016. Op 22 september 2016 volgde een tweede vergadering. De huurdersadvies-
raad telt 9 leden en buigt zich over alles wat leeft in de wijken. Besproken onderwerpen waren onder-
meer een vraag en aanbeveling omtrent fietsenstandplaatsen, stand van zaken rond bepaalde renova-
ties en de algemene leefbaarheid in een hoogbouw. 

 

Ook in 2016 kon heel wat lekkers geoogst worden uit de moestuin in de Lupinelaan. Sinds 2014 kunnen 
huurders en in het bijzonder hun kinderen, volop hun groene vingers aan het werk zetten in één van de 
moestuinbakken. 

 

1.17 Lokaal Toewijzingsreglement 

Op 31 maart 2016 werd het Lokaal Toewijzingsreglement van de Stad Oostende definitief  goedge-
keurd door de bevoegde minister. 
 
  Bij de toewijzing van de sociale huurwoningen op het grondgebied Oostende moet De  
  Gelukkige Haard rekening houden met achtereenvolgens: 

- De rationele bezetting van de woning 
- Absolute voorrangsregels 
- De voorrangregels uit het Lokaal Toewijzingsreglement stad Oostende 
- De optionele voorrangsregels 
- De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister 

 
Op 9 september 2016 werd het Lokaal Toewijzingsreglement van de Gemeente Bredene definitief 
goedgekeurd en aan ons meegedeeld. 

 
  Bij de toewijzing van de sociale huurwoningen op het grondgebied Bredene moet De  
  Gelukkige Haard rekening houden met achtereenvolgens: 

- De rationele bezetting van de woning 
- Absolute voorrangsregels 
- De voorrangregels uit het Lokaal Toewijzingsreglement gemeente Bredene 
- De optionele voorrangsregels 
- De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister 
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 In het Lokaal Toewijzingsreglement van de stad Oostende werd er geopteerd om te werken  
 met een cascadesysteem bij de lokale binding van de kandidaat-huurder met de gemeente. 

 
 Ook in het Lokaal Toewijzingsreglement van de gemeente Bredene werd er geopteerd om te  

 werken met een cascadesysteem bij de lokale binding van de kandidaat-huurder met de  gemeente. 
 

 Beide toewijzingsreglementen werken met een cascadesysteem voor “lokale binding”: 
  Categorie 1: er wordt eerst voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal tien 
  jaar onafgebroken in de stad Oostende (respect. Bredene) wonen op het ogenblik van de 
  toewijzing. 
  Categorie 2: daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal vijf 
  jaar onafgebroken in Oostende (respect. Bredene) wonen op het ogenblik van de toewijzing. 
  Hierna volgen de optionele prioriteiten: de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar  
  voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van Oostende (resp. Bredene). 
 
 In het Lokaal Toewijzingsreglement van de stad Oostende is er ook gekozen om een doelgroepen
 plan op te maken voor de volgende doelgroepen: 

- Mensen met een fysieke of geestelijke beperking 
- Senioren (65+) 
- éénoudergezinnen 

 

2. AANVRAGEN VAN HUURDERS EN EIGENAARS 

In 2016 werden 61 schriftelijke aanvragen van huurders en eigenaars behandeld. Deze aanvragen wer-
den met de meeste bereidwilligheid onderzocht. De beslissingen worden geïnspireerd door de onderrich-
tingen van de VMSW, de zorg om het algemene uitzicht en de zorg om het geheel niet te laten verkom-
meren. Het is in ieders belang zich stipt aan de reglementen te houden en iedere wijziging bij voorbaat 
aan te vragen. 

 

3. LEDENADMINISTRATIE 

Op 31.12.2016 waren er buiten het Gewest (ingeschreven voor 643 aandelen) en de stad Oostende (in-
geschreven voor 50 aandelen) 2615 particuliere leden, ieder voor zich ingeschreven voor 15 aandelen. 
In de loop van 2016 waren er 77 nieuwe inschrijvingen en 63 ontslagnemers en 17 overleden aandeel-
houders, waarvan de aandelen uitbetaald werden aan de erfgenamen. 

 

4. REGISTER VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS 

Eind 2016 waren er 1891 kandidaten ingeschreven in het register. Iedere kandidaat krijgt na inschrijving 
een ontvangstbewijs. Heel wat kandidaten vergeten hun adreswijziging en de wijziging van hun gezins-
toestand mede te delen. 

De redenen waarvoor een kandidaat kan geschrapt worden zijn uitvoerig medegedeeld in punt 1 Huurbe-
leid onder de rubriek “ Schrapping ” van dit verslag. 

In de loop van 2016 werden er 66 kandidaten geschrapt,  uitgezonderd de kandidaten, die geschrapt 
werden wegens het toekennen van een woning. Dit aantal is een stuk lager dan in 2015 doordat er geen 
actualisatie plaats vond. 

Dit gebeurde om volgende redenen: 38 kandidaten werden geschrapt op eigen verzoek, 25 wegens een  
2e weigering van een sociale woning, 3 wegens het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het 
ogenblik van de toewijzing. 

In 2016 waren er 492 nieuwe inschrijvingen. 

Het gecoördineerd kaderbesluit sociale huur voorziet dat iedere kandidaat verplicht is om een keuze te 
maken van de woningen waarvoor hij in aanmerking wil komen. 

Bij iedere actualisatie moeten de kandidaten hun keuze vernieuwen. Dit zal gebeuren in 2017.  

Daar een kandidaat, die een woning van zijn keuze weigert, voor 3 maanden geschorst wordt en bij een 
tweede weigering definitief geschrapt wordt, is het wenselijk de keuze zeer gericht te doen. 

Wanneer een kandidaat geen of een blanco aanvraagformulier indient, krijgt hij volgens ons intern huur-
reglement, als keuze alle woningen waarvoor hij voldoet aan de rationele bezetting. Een jaar niet meer 
verwittigd worden is niet mogelijk. 

Op uitdrukkelijk verzoek van een kandidaat kan de aanvraag in de loop van het jaar gewijzigd worden. 
De wijziging gaat automatisch in, de dag volgend op het verwerken van de vraag. 
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Bij het begin van ieder jaar krijgt iedere kandidaat-huurder een brief waarin voor iedere wijk en per type 
woning zijn volgorde meegedeeld wordt. Iedere werkdag van 9u tot 11u kan iedere kandidaat de ver-
schillende lijsten komen inzien. 

Een huurder, die een mutatie aanvraagt, wordt gelijkgesteld met een kandidaat. Zijn rangorde wordt be-
paald door de nieuwe inschrijvingsdatum. Muteren naar een gelijkaardige woning kan alleen wanneer er 
hiervoor een speciale reden bestaat, die door de raad van bestuur aanvaard wordt. 

Een huurder die wil muteren naar een aangepaste woning heeft prioriteit.  

Een voorwaarde sine qua non is dat men geen huurachterstand heeft en dat men zijn woning goed on-
derhoudt. 

De prioriteiten zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur. 

In het kaderbesluit is er geen enkele prioriteit voor allochtonen voorzien.  

De openheid van bestuur en de strikte toepassing van de reglementering is voor onze maatschappij nooit 
een dode letter geweest. 

Bij de verhuring stellen wij vast dat de kandidaten steeds kieskeuriger worden.  

Het aanvraagformulier moet door iedere kandidaat gedag- en ondertekend worden. Wanneer een kandi-
daat de hulp inroept van een medewerker om hem te helpen bij de keuze van woningen, omdat hij bv de 
ligging van de wijken niet voldoende kent dan erkent de kandidaat door het plaatsen van zijn handteke-
ning de keuzes, die met zijn stilzwijgende goedkeuring, aangekruist werden door de medewerker.  

 

5. MEDEDELINGEN DOOR WOONBELEID, RWO, VMSW 

In de loop van 2016 kregen wij van de regering verschillende onderrichtingen  betreffende de sociale 
huisvesting. 

Buiten de op- en aanmerkingen kregen wij van RWO nieuwsbrieven via Woonnet. 

In 2016 kregen wij 23 omzendbrieven van de VMSW. Met deze omzendbrieven worden wij op de hoogte 
gehouden.  

Ook kunnen wij bij de VMSW steeds terecht voor advies. 

 Door 5 kandidaat-huurders werd verhaal ingediend bij de toezichthouder. 2 van de 5 verhalen werden 
 ongegrond  verklaard door de toezichthouder. 3 verhaal werd gegrond verklaard.  

 

 In 2016 had een visitatie plaats. In bijlage vindt u het eindeverslag (bijlage 1). Het totale visitatieverslag  

 kunt u inkijken via de website. 

 

6. MUTATIES 

In 2016 waren er 15 nieuwe aanvragen voor mutatie. 

Voor de huurders, die wensen te muteren gelden dezelfde voorwaarden als voor de kandidaten. Voor de 
huurders, die muteren naar een aangepaste woning gelden de inkomstenvoorwaarden niet. 

Sinds 2008 wordt volgens de optionele prioriteiten voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder:  

1°  die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van 
een gemeente binnen het werkgebied van De Gelukkige Haard; 

2° die nog geen huurder, categorie A of B is van een sociale huisvestingsmaatschappij 

Dit betekent dat huurders, die mutatie aanvragen en prioriteit hebben gerangschikt worden voor de kan-
didaten die niet in een sociale woning wonen. 

 

7. HERSTELLINGEN 

In 2016 werden 1530 herstellingen ten laste van de maatschappij uitgevoerd, hetzij in regie of door een 
aannemer. De maatschappij heeft haar eigen regie met gemotiveerde arbeiders. Hierdoor kunnen de 
aangemelde herstellingen snel en vakkundig opgevolgd worden. 

Voor de grotere herstellingswerken moet een prijsvraag of aanbesteding uitgeschreven worden. 

Kleine inspanningen in het onderhoud van een woning of appartement kunnen vaak grote problemen en 
dure herstellingskosten vermijden. In het boekje ZIEZO kan elke huurder alle info rond herstellingen te-
rug vinden. 

Bij het verlaten van de woning stelt de maatschappij soms vast dat de wooneenheid in zeer slechte staat 
achtergelaten werd. De herstellingskost om sommige woningen terug in orde te brengen na het vertrek 
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van een huurder, is soms enorm hoog. Gelukkig zijn er tevens huurders die tientallen jaren de woning 
goed onderhouden hebben. De voormelde herstellingskosten zijn desgevallend veel minder of nihil. 

 

8. REGISTER VAN AANKOOP – VERKOOP VAN SOCIALE KAVELS EN WONINGEN 

Het overdrachtenbesluit is gewijzigd op 6 februari 2009. 

Het gewijzigd besluit van de Vlaamse regering voorziet dat het register ieder onpaar jaar moet geactuali-
seerd worden. In 2017 zal de volgende actualisatie plaatsvinden.  

Eind 2016 waren er 26 kandidaten ingeschreven.  

 

9. KOOPRECHT 

Het overdrachtenbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 ter uitvoering van de 
Vlaamse Wooncode, bekendgemaakt in het B.S. van 13 november 2006), regelt de verkoop van een so-
ciale huurwoning aan de zittende huurder. 

De zittende huurder (de particuliere ondertekenaar of ondertekenaars bij de aanvang van de huurover-
eenkomst) heeft het recht om de gehuurde woning te kopen als: 

1°  er minimaal vijftien jaar is verstreken sinds de datum van terbeschikkingstelling van de woning; 

2°  hij de woning minstens vijf jaar ononderbroken als huurder heeft betrokken.  

De zittende huurder kan het kooprecht niet afstaan aan een inwonende descendent of ascendent.  

De opgelegde aankoopprocedure is de volgende:  

           1°  als een zittende huurder de door hem gehuurde woning wil aankopen, moet hij, nadat hem alle 
informatie bezorgd werd met betrekking tot het verkoopproces, 50 euro administratieve kosten be-
talen. Hij ontvangt daarbij een inschrijvingsbewijs; 

                2°  als de kandidaat-koper de gestelde voorwaarden vervult, wordt dat geattesteerd door het statutair 
bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij; 

                3°   vervolgens vraagt de sociale huisvestingsmaatschappij het schattingsverslag aan bij de ontvanger 
van de registratie en domeinen, het comité van aankoop, een notaris, een landmeter-expert of een 
door de VMSW gemachtigd ambtenaar. De schattingsvergoeding bedraagt 268 euro (geïndexeerd 
bedrag voor 2016). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De zittende huurder moet dat bedrag 
vooraf betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij die het op haar beurt bij het uitreiken van 
het schattingsverslag betaalt aan de bevoegde instanties waarmee de schatter verbonden is. Als 
de zittende huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, 
blijft de schattingsvergoeding verworven door de vermelde instanties; 

               4°   als opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting 
plaatsvindt. De zittende huurder moet de kosten daarvan vooraf betalen aan de sociale huisves-
tingsmaatschappij; 

               5°  om tot de schatting over te gaan, maakt de schatter een afspraak met de zittende huurder. De 
sociale huisvestingsmaatschappij wordt daarbij ook uitgenodigd; 

               6°  het schattingsverslag wordt opgemaakt in drie exemplaren die bestemd zijn voor de sociale 
huisvestingsmaatschappij, de zittende huurder en de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt 
aan de zittende huurder het voor hem bestemde exemplaar; 

              7°   als de kandidaat-koper akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst 
opgemaakt; de koper betaalt alle belastingen, heffingen, erelonen en kosten m.b.t. verkoopakte, 
alsook de kosten van afpaling en opmeting en de administratieve kosten. Het totale bedrag van de 
afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal 905 euro (geïn-
dexeerd bedrag voor 2016); 

 8°  vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden; 

        9°   van de effectieve verkoop wordt kennis gegeven aan de VMSW en aan het agentschap Inspectie 
RWO. 

  De kandidaat-koper moet op de datum van het afsluiten van de verkoopovereenkomst voldoen aan de 
onroerende bezitsvoorwaarde, m.a.w. geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woning-
bouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. 

In het kader van kooprecht van de huurder van een sociale woning is de koper verplicht de woning te 
bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan.  

In 2016 hebben 3 huurders de procedure van kooprecht opgestart.  
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10. VOORKOOPRECHT - RECHT VAN WEDERINKOOP 

 In toepassing van de wooncode 

In 2016 werd ons het voorkooprecht aangeboden voor veel panden. Voor geen enkel pand hebben ge-
bruik gemaakt van ons voorkooprecht.  

 Woningen verkocht door De Gelukkige Haard 

 In 2016 hebben verschillende eigenaars hun woning verkocht. 

 Voor geen enkele van deze woningen hebben wij gebruik gemaakt van ons recht van voorkoop
 Recht van wederinkoop 

 Tijdens 2016 hebben wij ons recht van wederinkoop niet toegepast. 

 

11. ONBEWOONBAARVERKLARING 

Door de stad Oostende worden wij regelmatig ingelicht over de onbewoonbaar verklaarde woningen, 
over de ongeschikt verklaarde woningen, over de woningen met woonverbod en over de opheffingen van 
de onbewoonbaarheid, de ongeschiktheid en het woonverbod.  

 

 

 12.  KLACHTEN 

 

 12.1 Cijfergegevens 
Aantal 

Totaal aantal klachten: 48 

Aantal ontvankelijke klachten: 39 

 
Aantal klachten vol-
gens mate van ge-
grondheid 

Gegrond/deels gegrond 43 

Ongegrond 5   

  

 
Aantal klachten vol-
gens mate van oplos-
sing 

Opgelost/deels opgelost 44 

Onopgelost: 4 

  

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten   

 Aantal  

Niet-correcte beslis-
sing: 

 

Te lange behandelter-
mijn: 

 

Ontoereikende informa-
tieverstrekking: 

 

Onvoldoende bereik-
baarheid: 

 

Onheuse bejegening:  

Andere:  

 

 



 
Algemene vergadering van 29.04.2017 
Jaarverslag over de werking tijdens 2016 
   
  

14

12.2 Klachtenbeeld 2016 

Dit jaar een kleine stijging t.o.v. 2015. (toen 29 totale klachten) In 2016 zijn er in totaal 48 aange-
melde klachten. Het merendeel heeft wederom betrekking op conflicten tussen huurders. Dit voor-
al te wijten aan klachten rond geluidsoverlast, overlast van huisdieren, pesterijen of het storten 
van vuil. De overige vier klachten hebben betrekking op ongenoegen t.a.v. de bouwmaatschappij, 
waarvan 1 via de Vlaamse Ombudsdienst. Concreet ging het om geluidsoverlast van een tech-
nisch lokaal, herstelling van een garagepoort, de toewijzing van een woning en betwisting van een 
uitgaande plaatsbeschrijving. 
 
9 klachten waren niet ontvankelijk. Dit heeft vooral betrekking op zaken waar de klachtenbehan-
delaars simpelweg geen bevoegdheden voor hebben of zaken die kennelijk ongegrond waren.  

 
 

13. HUURACHTERSTAND 

Huurders met huurachterstand worden op verschillende wijzen gecontacteerd. Per brief, telefonisch, via 
een huisbezoek of een combinatie van al het voorgaande. Indien reactie uitblijft of de gemaakte afspra-
ken niet gerespecteerd worden, dan moet een gerechtelijke procedure opgestart worden. Er kan een 
samenwerking ontstaan met zowel O.C.M.W.(openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) of 
C.A.W.(centrum algemeen welzijnswerk) om budgetbeheer of budgetbegeleiding op te starten. Bij pro-
blemen met het betalen van de huur is het van belang dat de huurder tijdig contact opneemt met de so-
ciale dienst van De Gelukkige Haard en niet wacht tot een juridische tussenkomst een noodzaak gewor-
den is. 

 

14. GERECHTELIJKE PROCEDURES 

 De gerechtelijke procedures betreffen in hoofdzaak problemen met huurders. 

Tegen de huurders met huurachterstand, die al verschillende malen aangeschreven werden, bezocht 
werden door onze sociale assistenten, de overeengekomen afbetalingen niet nakomen wordt een proce-
dure ingeleid. Op verzoek van onze raadsman veroordeelt de vrederechter deze huurders tot het betalen 
van de huurachterstand. Zij krijgen van de vrederechter de kans om deze achterstand in schijven af te 
betalen op de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit maandelijks gebeurd. Doen zij dit niet dan wordt de op-
zeg van de huur betekend. In geval zij de woning niet verlaten worden zij uitgedreven. 

Tegen huurders, die een echt probleem zijn voor de samenleving wordt ook een procedure ingeleid. 

Soms hebben wij ook procedures in verband met de bouw van onze projecten. 

 

15. PROJECTEN 

 Voor het ontwerp van de K.Goetghebeurstraat 10 werd in 2016 een bouwaanvraag ingediend. 

 Er werd grond aangekocht in Zandvoorde (Boomgaardlaan 3+4-28 + Margrietplein 1-5). 

 Er werden nieuwe ontwerpen gestart in de Leffingestraat 116-128 en H.Borgerstraat 46-50.   

 Andere ontwerpen zijn nog lopende. 

 De projecten 'renovatie van 27 woningen', 'renovatie OP Sluisvliet', Poststraat-Aartshertoginnestraat en 
Lupinelaan 3-5 werden aanbesteed.  Wegens te duur wordt het project Lupinelaan 3-5 herontworpen.  

Het project Kaïrostraat 61 ging van start. De projecten Torhoutsesteenweg 314-318, School Marie-
Louise en bouw nieuw kantoor zijn in uitvoering. 

 De projecten Torhoutsesteenweg 229-231 en 'renovatie ramen' werden opgeleverd. 

 

 Alle ontwerpen moeten voldoen aan de onderrichtingen C2008 van de VMSW. 

Na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt het definitief ontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan 
het BECO van  de VMSW. Daarna volgt, indien voldoende middelen beschikbaar, de aanbesteding. 

De beoordelingscommissie komt slechts om het kwartaal bijeen. 

 

Zoals het u wellicht bekend is, wijzigen de normen ieder jaar. In 2016 is de EPB-norm, die door de 
VMSW opgelegd werd, verlaagd tot E 60. 

 Ook is er voor wat betreft de toegang moeten de appartementen voldoen aan de nieuwe norm. 
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De regels en procedures die wij stipt moeten volgen, zorgen er voor dat bij ons, zoals bij alle SHM’s, de 
realisatie van een project langer duurt. 

De afhandeling van de dossiers door de VMSW en de afhandeling van de bouwaanvragen gebeurt rela-
tief vlot. 

Qua isolatie ligt het in de bedoeling om voor de nieuwe ontwerpen  te komen tot nog beter geïsoleerde 
woningen met gedwongen ventilatie. Voor het project 4 woningen te Bredene en het project aan de 
Goetghebeurstraat wordt gestreefd naar BEN en ZEB woningen 

 

Op een uitzondering na kan gezegd worden dat alle werven op een vlotte manier afgewerkt werden.  

Hieronder vindt u een opsomming van het verloop van alle bouwwerken en renovaties. 

 

 15.01  15.58 Nieuwpoortsesteenweg 679 - 681 - 683 – 687 – 14 appartementen 

     We wachten nog altijd op het definitief verbeterd ontwerp. 

  

  15.02  15.70 Kairostraat 61 

      Het project is gestart in oktober 2016.  

Het betreft een renovatieproject waarbij de voorgevel blijft behouden . Er zijn drie apparte-
menten voorzien. Het bestaande gebouw werd ondertussen afgebroken.   

  Einde van de werken is voorzien voor maart 2018 .  

 

  15.03 15.59 Paulusstraat 65 - Kaaistraat 51- 8 appartementen 

     We wachten nog altijd op het definitief verbeterd ontwerp. 

   

  15.04  15.64 Torhoutsesteenweg 314 – 316 – 318 – 21 appartementen 

 Het project  is gestart in augustus 2015 en zal binnenkort voorlopig opgeleverd worden, 
goed voor 21 appartementen en 10 garages. Op het dak zijn zonnepanelen voorzien voor 
het voorzien van elektriciteit nodig voor alle gemene delen. 

   De appartementen zullen verhuurbaar zijn vanaf 1 juli 2017. 

 

  15.05  15.68 Torhoutsesteenweg 229 – 231   12 appartementen 

     De werken werden op 07/10/16 eindelijk voorlopig opgeleverd.   

     De resterende openstaande punten worden slechts moeizaam uitgevoerd. 

     De schilderwerken van alle gemene delen zijn gepland voor 2017.   

  

  15.06  15.67 St.-Franciscusstraat 49 – 51 – 11 appartementen 

 Het definitief ontwerp werd goedgekeurd door de VMSW. Een nieuwe bouwvergunning werd 
afgeleverd in februari 2016. 

    Start der werken is voorzien voor eind 2017. 

   

  15.07  15.71 Fortuinstraat 2a - 2b - 4, Vrijhavenstraat 

Project werd stopgezet  wegens aanpassing RUP. De bouwhoogtes mogen gewijzigd wor-
den wat ons zal toelaten meer appartementen te voorzien. 

     Een nieuw ontwerpteam wordt aangesteld. 

 

  15.08  14.74  School Marie-Louise 

   Het ontwerp voorziet in 26 appartementen en een ondergrondse garage . 

   Het project is gestart in november 2015.  

Het project combineert een gedeelte renovatie van het oude schoolgebouw, waar er 22 ap-
partementen voorzien worden en een gedeelte nieuwbouw (Wittenonnenstraat 43), waar er 
4 nieuwe appartementen worden voorzien.  

Onder de binnenkoer wordt een ondergrondse garage voorzien met 32 parkeerplaatsen. 
Einde van de werken is voorzien in oktober 2017.  
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  15.09  15.79  Poststraat / Aartshertoginnestraat 

Het project werd op 16/11/16 aanbesteed.  Het aanbestedingsonderzoek werd ondertussen 
goedgekeurd door de VMSW.  Na financiering en na de nodige afspraken met Eandis (be-
treffende de hoogspanningscabine) kunnen de werken besteld worden. 

De bouw is verdeeld in twee fasen . Als eerste fase wordt  het gebouw gelegen in de Aarts-
hertoginnestraat  uitgevoerd . 

Naar aanleiding van recente besprekingen met Eandis zouden de 2 fasen omgewisseld 
worden. 

    De uitvoering moet in samenwerking met de scholengroep GO gebeuren . 

In totaal zijn er 64 appartementen voorzien en ondergrondse parkeerplaatsen op twee 
nivo’s. 

 

  15.10  14.74 Wittenonnenstraat 43 

  Dit project is gekoppeld aan de school Marie-Louise  

  

  15.11  08.78 Lupinelaan 3-5 

Het project werd op 12/10/16 aanbesteed.  Uit het aanbestedingsonderzoek bleek echter 
dat dit project te duur uitkomt.  Het project werd herstart met een nieuw schetsontwerp.
   

  Het betreft een koppelwoning. 

 

  15.12  10.73 Bredene 5 hz 

Gelet op de opmerkingen van de VMSW moet een verbeterd definitief ontwerp  ingediend 
worden. 

Er dient eveneens een nieuwe bouwvergunning aangevraagd te worden. De architect werd 
aangeschreven om spoed te zetten achter het aangepast ontwerp. 

  

  15.13   10.87 BEN project (4 hz Bredene) 

De architect werkte een nieuw voorontwerp uit. De opmerkingen van de VMSW hierop wer-
den overgemaakt aan de ontwerper. 

 

15.14 06.75  K. Goetghebeurstraat 10 

Het gaat over een project, dat zal gebouwd worden op de gronden van De Nieuwe stad.  

Voor de aanstelling van het ontwerpteam hebben wij beroep gedaan op de diensten van de 
Vlaamse bouwmeester. 

BOB 361 werd aangesteld als ontwerper. De bouwvergunning werd ingediend eind 2016, 
samen met het voorontwerp. 

 

15.15   Hoek Nieuwlandstraat / Leffingestraat 

Het project werd toegekend aan ontwerpteam Ampe.trybou architecten. 

In 2016 werd reeds een schetsontwerp opgemaakt voor een appartementsgebouw met 14 
appartementen. 

 

15.16   Kantoor 

In 2015 werd een openbare aanbesteding gestart voor het administratief gebouw .de aan-
besteding had plaats op 21 januari 2015 . De werken werden toegewezen aan de laagste 
bieder voor een bedrag van 1.853.003,55 € exclusief BTW . 

De werken zijn momenteel in uitvoering. Ingebruikname van het nieuwe kantoor is gepland 
in de zomer van 2017. 
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16. GROND EN PANDENBELEID 

In 2016 werden geen panden aangekocht. 

 

17. RENOVATIEWERKEN AAN EIGEN PATRIMONIUM 

Het ligt in onze bedoeling om onze woningen niet te laten verkommeren en zoveel als mogelijk aan te 
passen aan de noden van de tijd. 

Voor Sluisvliet werd het idee behouden om alleen de gevels te renoveren. 

Voor de renovatie van DNS zal in samenwerking met de Oostendse Haard een ontwerpteam aangesteld 
worden. 

Hierdoor zullen wij samenwerken met het Oostends Woonatelier en met de Vlaamse Bouwmeester. 

De eerste besprekingen zijn gestart. 

De raad van bestuur heeft beslist om iedere vrijkomende woning, die meer dan 30 jaar oud of uitge-
woond is, volledig te renoveren.  

In 2016 werd een project aanbesteed voor renovatie van 27 woningen, uit te voeren in 2017-2018. 

 

18. ONDERHOUDSWERKEN 

 Onderhoudsschilderwerken 

Woningen : in 2016 werden de ergste woningen in de wijk Zandvoorde geschilderd en werd er verder 
gewerkt in de wijk Zilverlaan (Kegelpad, Teerlingpad, Bikkelpad en Lotuslaan deel 1). De komende jaren 
moet er volop verder geschilderd worden in deze wijk. 

Appartementen : in 2016 werd verder gewerkt aan het buitenschilderwerk in De Nieuwe Stad I. 

Voor het vernieuwen van platte daken van de woningen en de tuinbergingen van de wijk Zilverlaan zal 
een aanbesteding uitgeschreven worden .Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om de daken ex-
tra te isoleren . 

Ook in 2016 heeft ons personeel ingestaan voor het onderhoud van de platte daken. Dit zal ook in de 
toekomst zo zijn. 

  

19. UITRUSTINGSWERKEN 

Er zijn geen uitrustingswerken uitgevoerd. 

  

20. INTERNE AUDIT 

 In de loop van 2016 werd vijf maal een interne audit belegd. 

De bedoeling van iedere audit is nagaan of de opgelegde procedures en de wettelijke bepaling stipt op-
gevolgd worden.  

Uiteraard wordt er ook nagegaan of alles correct is. Dit heeft tot op heden geen enkel probleem opgele-
verd. 

Met de medewerkers wordt er ook besproken hoe de werking nog kan verbeterd worden. 

 

21. BOEKHOUDING – FINANCIËN - LENINGEN 

 Overal waar mogelijk werd bespaard 

 In  2016 werden de projecten gefinancierd met NF3 leningen, dit zijn leningen aan -1%. 

 Eind 2016 was onze rekening courant positief. Op 31 december 2016 was het saldo op de rekening 
 courant € 684.458,61 t.o.v. € 990.437,88 vorig jaar.  
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22. FINANCIEEL VERSLAG 

 Dit verslag werd overgenomen uit de jaarrekening. 

 
Hieronder vindt u het jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31/12/2016. De volgende onderdelen 
zijn van toepassing: 
 
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
 
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 
 
VOORUITZICHTEN 
 
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 
VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN 

FINANCIELE INSTRUMENTEN 
 
BIJKANTOREN 
 
STRIJDIG BELANG 
 
ONDERNEMINGEN IN VERLIESSITUATIE 
 

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 

ACTIEF  
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
De nettoboekwaarde van de totale materiële vaste activa bedraagt per einde boekjaar 94.352.536,72 
EUR, tegenover 91.310.057,30 EUR vorig boekjaar.  
 
Deze rubriek bestaat uit de volgende componenten:  
- Terreinen en gebouwen  
- Installaties, machines en uitrusting  
- Meubilair en rollend materieel  
- Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 
 
Terreinen en gebouwen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 87.591.799,63 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 164.110,59 EUR en betreffen een vervaardiging van nieuwe 
projecten. 
De gebouwen worden afgeschreven ten bedragen van 2.359.405,51 EUR 
 
Installaties, machines en uitrusting: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 1.268,81 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 1.457,97 EUR en betreffen een aankoop van werkplaats-
materieel. 
Deze worden afgeschreven ten bedragen van 189,16 EUR a rato van 20.00 % per jaar. 
 
Meubilair en rollend materieel: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 143.747,23 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 30.057,64 EUR en betreffen een aankoop van een bestel-
wagen. 
Deze worden afgeschreven ten bedrage van 39.147,40 EUR a rato van 20.00 % per jaar. 
 
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 6.615.721,05 EUR. 
De mutatie van het boekjaar met betrekking tot activa in aanbouw bedraagt 3.184.509,85 EUR en is het 
gevolg van de vervaardiging van nieuwe projecten.  
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VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 
De netto boekwaarde van de totale vorderingen op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar 
286.928,23 EUR, tegenover 288.629,59 EUR. 
 
Deze rubriek bevat: 
- Handelsvorderingen 
- Overige vorderingen 
 
Handelsvorderingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 170.152,17 EUR ten opzichte van 165.995,47 EUR 
vorig boekjaar. 

 

In toepassing van de beslissing van de raad van bestuur werden voor € 26.873,72 “handelsvorderingen 
uit de boeken” verwijderd rekening houdend met het feit dat de vorderingen ouder zijn dan 3 jaar en bij-
gevolg als oninbaar gekwalificeerd worden. 

 
Overige vorderingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 116.776,06 EUR ten opzichte van 122.634,12 EUR 
vorig boekjaar.  
 
LIQUIDE MIDDELEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
Liquide middelen: 
De nettoboekwaarde van de liquide middelen bedraagt per einde boekjaar 1.267.952,73 EUR, tegenover 
1.751.768,31 EUR vorig boekjaar. 
 
Overlopende rekeningen: 
De nettoboekwaarde van de overlopende rekeningen op het actief van de balans bedraagt per einde 
boekjaar 0,00 EUR, tegenover 85.998,24 EUR vorig boekjaar. In 2016 werd een subsidie FS3 ontvangen 
mbt boekjaar 2015. 

 
PASSIEF 
 
KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES 
 
Het kapitaal van DE GELUKKIGE HAARD bedraagt op het einde van het boekjaar 997.950,00 EUR, ver-
tegenwoordigd door 39.918 aandelen, waarvan 137.501,44 EUR nog niet volstort. 
 
Overgedragen verlies: 
Het overgedragen verlies bedraagt per einde boekjaar -299.890,87 EUR, namelijk het verlies dat over-
gedragen wordt naar volgend boekjaar. 
 
KAPITAALSUBSIDIES 
 
De nettoboekwaarde van de kapitaalsubsidies per einde boekjaar bedraagt 10.291.806,46 EUR, tegen-
over 10.533.128,05 EUR vorig boekjaar. 
 
De mutatie van deze rubriek is het gevolg van een opname in de opbrengsten. 
 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 
 
De nettoboekwaarde van de voorzieningen en risico's en kosten bedraagt per einde boekjaar 
1.032.918,92 EUR, tegenover 1.001.730,40 EUR vorig boekjaar. 
 
Deze rubriek bevat volgende componenten: 
 
Grote herstellings- en onderhoudswerken: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 1.032.918,92 EUR. De voorziening werd meer speci-
fiek aangelegd voor grote onderhouds en herstellingswerken.  
De mutatie ten opzichte van het vorig boekjaar ten bedrage van 31.188,52 EUR is het gevolg van een 
toevoeging ten bedrage van 1.032.918,92 EUR enerzijds en een afboeking ten bedrage van 
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1.001.730,40 EUR anderzijds. 
 
Uitgestelde belastingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 558.451,96 EUR, tegenover 571.555,99 EUR vorig 
boekjaar.  
 
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 
 
De nettoboekwaarde van de schulden op meer dan één jaar bedraagt per einde boekjaar 63.600.102,44 
EUR, tegenover 60.371.455,05 EUR vorig boekjaar. 
 
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 
 
De nettoboekwaarde van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar 3.868.225,96 
EUR, tegenover 4.069.662,22 EUR vorig boekjaar. 
Deze rubriek bevat de volgende componenten:  

  Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  

  Financiële schulden: kredietinstellingen  

  Financiële schulden: overige leningen  

  Handelsschulden  

  Schulden m.b.t. belastingen  

  Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten  

  Overige schulden 
 
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 
De nettoboekwaarde van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen bedraagt 
1.452.065,74 EUR. 
 
Financiële schulden - Kredietinstellingen 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 0,00 EUR. 
 
Financiële schulden - Overige leningen 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 0,00 EUR. 
 
Handelsschulden  
De nettoboekwaarde bedraagt per einde boekjaar 1.115.285,44 EUR. Dit betekent dat de handelsschul-
den ten opzichte van het vorige boekjaar met 33,26 % zijn gestegen. 
 
Schulden met betrekking tot belastingen 
De nettoboekwaarde bedraagt per einde boekjaar 772.514,79 EUR. Deze post is opgebouwd uit B.T.W. 
(7.116,21 EUR), Onroerende voorheffing (722.887,65 EUR) en bedrijfsvoorheffing (42.510,93 EUR). 
 
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 
De nettoboekwaarde van de schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten bedraagt per 
einde boekjaar 207.277,28 EUR. 
 
Overige schulden 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 321.082,71 EUR.  
 
OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
De nettoboekwaarde van de overlopende passiefrekeningen bedraagt per einde boekjaar 202.938,81 
EUR 
Deze wordt vertegenwoordigd door toe te rekenen kosten ten bedrage van 174.492,10 EUR en over te 
dragen opbrengsten ten bedrage van 28.446,71 EUR.  
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RESULTATENREKENING 
 
 
BEDRIJFSRESULTATEN 
 
De omzet bedraagt 7.851.508,49 EUR, tegenover 7.781.265,62 EUR vorig boekjaar. Dit is een toename 
met 0,90 %. 
 
De geproduceerde vaste activa (79.918,37 EUR) betreffen voornamelijk geactiveerde toezichtkosten en 
geactiveerde kosten mbt het plaatsen van warmwaterboilers. 
 
De andere bedrijfsopbrengsten bedragen per einde boekjaar 250.382,74 EUR en omvatten voornamelijk 
bedrijfssubsidies, recuperatie van kosten en diverse bedrijfsopbrengsten. Het betreft een daling van 
61,18%, tegenover vorig boekjaar. De daling valt te verklaren door het wegvallen van de subsidies van 
Domus Flandria. 
 
De uitgaven voor diensten en diverse goederen bedragen 2.342.242,05 EUR, tegenover 2.454.550,29 
EUR vorig boekjaar. Dit betekent een daling van 4,58%. 

De bezoldigingen en sociale lasten zijn toegenomen met 1,14% als gevolg van aanwervingen en bare-
mieke verhogingen. 

Indien men abstractie maakt van de kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de uit-
breiding van het patrimonium, kan in vergelijking met het vorige boekjaar volgende evolutie vastgesteld 
worden: 

 

Daling van de kantoor en administratiekosten 

Daling van de onderhouds- en herstellingskosten 

Stijging van de elektriciteitskosten 

Daling van de kosten voor uitzendarbeid 

Stijging van de bezoldigingen van bestuurders 

 
De afschrijvingen onder de bedrijfskosten zijn verdeeld over de immateriële vaste activa (815,95 EUR) 
en de materiële vaste activa (2.396.099,35 EUR). De waardeverminderingen zijn verdeeld over de han-
delsvorderingen (47.838,86 EUR). 
De andere bedrijfskosten betreffen: bedrijfsbelastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, pro-
vinciale belasting) en diverse bedrijfskosten en bedragen 0,77% meer dan vorig boekjaar. De diverse 
bedrijfskosten bestaat uit de terugbetaling van subsidies ten gevolge van de nacalculatie domus flandria 
voor een bedrag van 44.148,19 EUR 
 
Het vorige in rekening gebracht blijft er een bedrijfswinst van 739.398,63 EUR. 
 
FINANCIËLE RESULTATEN 
 
De andere financiële opbrengsten bedragen per einde boekjaar 348.236,37 EUR en omvatten voorna-
melijk intrestsubsidies FS3 101.599,19 EUR, kapitaalsubsidies 246.633,19 EUR. Het betreft een daling 
van 15,49%, tegenover vorig boekjaar. 
 
De kosten van schulden bedragen dit boekjaar 1.398.094,63 EUR, dit betekent een afname van 1,36%. 
De oorzaak hiervan ligt bij het normale verloop van de annuïteit waardoor het aandeel kapitaal stijgt en 
het aandeel rente daalt. 
 

Het verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt per einde boekjaar -310.890,29 EUR, tegenover -
16.712,59 EUR verlies vorig boekjaar. Deze toename van het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan 
het wegvallen van de subsidies Domus Flandria. 
 
 
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 
De niet-recurrente opbrensten bedragen 1.442,86 EUR en zijn het gevolg van meerwaarden bij de reali-
satie van materiële vaste activa. 
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De niet-recurrente kosten bedragen 3.835,87 EUR en zijn het gevolg van niet recurrente afschrijvingen 
en waardeverminderingen op materiele vaste activa, boeten en verwijlintresten. 
 
Het verlies van het boekjaar voor belastingen bedraagt per einde boekjaar -313.283,30 EUR, tegenover 
79.596,78 EUR winst vorig boekjaar.  
Het verlies van het boekjaar bedraagt per einde boekjaar -299.890,87 EUR, tegenover 88.065,97 EUR 
winst vorig boekjaar. 
 
RESULTAATVERWERKING 
Het te verwerken verlies van het boekjaar bedraagt -299.890,87 EUR. 
 
De verwerking van het verlies gebeurt door het verlies over te dragen naar het volgend boekjaar. 

BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE DE ON-
DERNEMING GECONFRONTEERD WORDT. 

 

De onderneming wordt niet geconfronteerd met specifieke onzekerheden, maar is wel in sterke mate af-
hankelijk van de overheidsreglementering inzake sociale en fiscale wetgeving dewelke de financiële re-
sultaten sterk kunnen beïnvloeden.  

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 

 
In januari 2017 in toepassing van het kooprecht zittende huurder werd de woning gelegen aan de bronst-
raat 65 verkocht voor een bedrag van 175.725,00 EUR. 

 

VOORUITZICHTEN 

Er worden geen gebeurtenissen verwacht die het resultaat van het bedrijf in belangrijke mate kunnen be-
invloeden.  

 

WERKZAAMHEDEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

Gezien de aard van de vennootschap wordt er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan. 

 

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN 

De vennootschap heeft geen eigen aandelen verkregen. 

 

FINANCIELE INSTRUMENTEN 

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van dergelijke financiële instrumenten. 

 

BIJKANTOREN 

De vennootschap beschikt niet over bijkantoren. 

 

STRIJDIG BELANG 

De Raad van bestuur heeft in het afgelopen boekjaar geen toepassing gemaakt van de procedure van 
belangenconflict. 

 

ONDERNEMINGEN IN VERLIESSITUATIE 

Uit de balans per 31/12/2016 blijkt een verlies van -299.890,87 EUR, zodat art 96, 6° W venn. van toe-
passing is. 

Na overleg beslist de Raad van Bestuur om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit 
te behouden, om de hierna vermelde redenen: 

De vennootschap heeft over 2016 een cashflow gegenereerd van -483.815,58 EUR. Met abstractie van 
de laatste aflossing van de lening domus flandria van 452.812,18 EUR en de terugbetaling van subsidies 
veroorzaakt door de nacalculatie domus flandria van 44.148,19 EUR zou dit evenwel resulteren in een 
positieve cashflow.  
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De vennootschap beschikt over een voldoende groot patrimonium waarvan delen kunnen gerealiseerd 
worden om liquiditeiten te genereren. De Raad van Bestuur heeft beslist om de wijk Terfve, bestaande 
uit 15 woningen, te verkopen van zodra de zittende huurder het huurcontract beëindigd. In 2017 zullen 3 
van deze woningen openbaar worden verkocht, daarnaast werd in januari 2017 in toepassing van het 
kooprecht zittende huurder de woning gelegen aan de bronstraat 65 verkocht voor een bedrag van 
175.725,00 EUR. 

 

 

23. BELASTINGEN – HEFFINGEN – BEZWAARSCHRIFTEN 

Vennootschapsbelasting 

Gezien in 2016 een fiscaal verlies van 244.807,95 geleden werd is er geen vennootschapsbelasting ver-
schuldigd. 

Vermindering onroerende voorheffing 

Sedert de start van het kaderbesluit sociale huur is voor de sociale huisvesting het systeem volledig ge-
wijzigd.  

De vermindering onroerende voorheffing is begrepen in de sociale korting. De sociale korting is het ver-
schil tussen de basishuurprijs en de reële huurprijs. Op de berekeningsnota betreffende 2016 staat de 
sociale korting  voor 2016 vermeld. 

Indien de vermindering onroerende voorheffing kleiner is dan de sociale korting wordt geen vermindering 
onroerende voorheffing uitbetaald.  

Indien de vermindering onroerende voorheffing groter is dan de sociale korting wordt het verschil uitbe-
taald. Voor huurders met huurachterstal wordt de vermindering geboekt als betaling van huur. 

Vermits wij de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing nog niet ontvangen hebben, kunnen wij 
niet overgaan tot uitbetaling van de vermindering onroerende voorheffing voor het jaar 2016. 

Uitbetaling dividend 

De eerste schijf van € 190,00 (inkomsten 2016) van dividenden uitgekeerd door vennootschappen met 
een sociaal oogmerk is vrijgesteld van roerende voorheffing. Vermits de uitgekeerde dividenden het 
drempelbedrag niet overschrijden, wordt er geen roerende voorheffing ingehouden. 

 

Gezien het boekhoudkundig verlies wordt over het boekjaar 2016 geen dividend uitgekeerd. 

 

24. PERSONEEL 

 Op 31.12.2016 bestond het personeelseffectief uit: 

1 directeur 

1 adjunct directeur  

 11 medewerkers 

 13 arbeiders 

   8 werkvrouwen 

 De directeur was, zoals voorzien in de statuten, belast met het dagelijks bestuur. 

 

25. LOGISTIEK 

 Voor de werking van de maatschappij werden de nodige aankopen gedaan.  

 

26. ADMINISTRATIE – BEHEER – INTERNE REGLEMENTERINGEN 

     Statutaire algemene vergadering 

   De heer INGHELBRECHT André werd op 28 april 2012 aangesteld als bestuurder voor een periode van 
vijf jaar, zijn mandaat vervalt in 2017. hij is uittredend en herkiesbaar voor een mandaat van bestuurder 
voor de duur van 5 jaar. 

 

   Voorzitter – leden van het directiecomité  - leden van de interne audit 

   Mevrouw Aline DESLOOVERE is voorzitter van het directiecomité.  

   Mevrouw Lies AMPE werd door de raad van bestuur aangeduid als lid van het directiecomité. 
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   De heer André INGELBRECHT werd aangeduid als lid van het directiecomité en van de interne audit. 

   De heer Marc DEFLOOR werd aangeduid als lid van het directiecomité en van de interne audit.    

 

   Huishoudelijk reglement 

   Het huishoudelijk reglement blijft ongewijzigd.  

 

     Intern huurreglement 

     De gemeentelijke Toewijzingsreglementen werden opgenomen in het intern huurreglement. 

 

 Procedures - handleidingen 

  Voor verschillende onderwerpen zijn procedures en handleidingen opgesteld en goedgekeurd door RWO 

Deze procedures werden stipt opgevolgd. Iedere wijziging wordt na goedkeuring door de raad van be-
stuur ter goedkeuring voorgelegd aan RWO. 

 

 Directiecomité 

 Tijdens 2016 vergaderde het directiecomité 21 keer. 

 Raad van bestuur 

 Tijdens 2016 vergaderde de raad van bestuur 13 keer. 

 Interne audit 

 Tijdens 2016 vergaderde de interne audit 5 keer. 

 

27. BIJZONDER VERSLAG OMTRENT HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK VAN DE VEN-
NOOTSCHAP 

. Gelet op de artikelen 95, 96 en 661 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennoot-
schappen, 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 ondernemingen 
(B.S. 6 februari 2001). 

Gelet op artikel 8 van de statuten van de vennootschap, voor het laatst gewijzigd op 06.04.2013 en ge-
publiceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23.04.2013 onder nummer 12078132, bevestigen 
de Raad van Bestuur en de commissarisrevisor hierbij dat tijdens het dienstjaar 2011 regelmatig toezicht 
werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten 
heeft bepaald. 

Inzonderheid hebben de raad van bestuur en de commissaris vastgesteld dat de uitgaven betreffende in-
vesteringen, betreffende de werkingskosten en bezoldigingen, bestemd waren om de verwezenlijking 
van het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen  

 

28. DIVERSE ONDERWERPEN 

 Openen van een rekening bij een financiële instelling – betaling van de huur. 

Daar de uitbetaling van het dividend, het uitbetalen van de vermindering onroerende voorheffing, het te-
rugbetalen van een teveel gestorte huur... alleen gebeurt door overschrijving, verzoeken wij alle leden 
om een rekening bij een financiële instelling te openen en ons het nummer van deze rekening mede te 
delen.  

 Het spreekt vanzelf dat men een wijziging van rekeningnummer best mededeelt.  

De huurders worden dringend verzocht om alle betalingen op de correcte rekening te doen en wanneer 
het gaat om de betaling van huur steeds het OGM-nummer te vermelden. 

Dit geldt ook voor de huurders en eigenaars van De Nieuwe Stad en Sluisvliet voor wat betreft de beta-
ling van de elektriciteit. De betaling van de elektriciteit gebeurt op een andere dan deze voor de betaling  

 van de huur en met een de vermelding van een ander OGM-nummer.  

 

 Relatie maatschappij – kandidaat/huurder - huurder 

In onze relatie met de huurders werd zoals in het verleden, in de eerste plaats aan voorlichting gedaan.  
Ieder werkdag van 9 u tot 11 u en de maandagavond van 17 u tot 19 u kunnen de huurders en kandi-
daat-huurders op ons kantoor met hun vragen en problemen terecht. 
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De maatschappij doet, hoe moeilijk het soms is, een inspanning om alle problemen op te lossen. Met 
vreugde stellen wij vast dat er, op enkele uitzonderingen na, bij de meeste huurders werkelijk een wil be-
staat om met de maatschappij samen te werken. 

Onze sociale assistenten spannen zich ook in om, zoals al gezegd de klachten op te lossen en de relatie 
tussen de huurders te verbeteren. 

Als maatschappij spannen wij ons in om de reglementen na te leven. Wij menen dat wij van de huurders 
en eigenaars hetzelfde mogen verlangen. 

 De nieuwe huurders worden vanaf de eerste dag door de sociale assistenten opgevolgd. 

Ook kunnen oudere huurders op hen beroep doen om hen te helpen bij het invullen van documenten en 
het indienen van stukken. 

 Het in onze bedoeling om de relatie tussen ons en de kandidaten en huurders verder te optimaliseren. 

 

 Huisdieren 

Het reglement van inwendige orde voor huizen, dat gehecht is aan het huurreglement, laat het houden 
van één niet storend en niet gevaarlijk huisdier toe. Dit betekent dat men één kleine tot middelgrot hond 
of één kat mag houden. 

De eigenaars van het huisdier zijn verantwoordelijk voor alle beschadigingen veroorzaakt door hun huis-
dieren. 

Bij de nieuwe toewijzingen worden in de appartementen geen huisdieren toegelaten. Om de kandidaten, 
die een huisdier hebben niet te discrimineren mogen zij hun huisdier houden, doch geen nieuw huisdier 
aanschaffen.   

Voor de zittende huurders, die volgens hun contract één huisdier mogen houden verandert er niets. Wel 
zal strenger gecontroleerd worden. 

Zij worden evenwel verzocht geen nieuw huisdier aan te schaffen; 

 

Zoals in het verleden konden wij rekenen op de loyale medewerking van de VMSW, Domus Flandria, WOON-
BELEID, RWO, de Kabinetten, de Ministeries, de gemeentebesturen van Oostende en Bredene, het Comité 
van Aankoop, de ontvanger van de registratie, de distributiemaatschappijen en de kredietmaatschappijen. 

Wij nemen de gelegenheid te baat om deze instanties hiervoor van harte te bedanken. 

 

Voor de raad van bestuur, 

 

 

de directeur, 

H.J. AMPE. 



 
Algemene vergadering van 29.04.2017 
Jaarverslag over de werking tijdens 2016 
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Bijlage 1 : 

ordeling 
PV 1 BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN     Goed 
OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen     Goed 
OD 1.2 De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen     n.v.t. 
OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt     n.v.t. 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te 

Realiseren       Goed 
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen   Goed 
 
PV 2 KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING    Goed 
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het 

woningpatrimonium waar nodig     Goed 
OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid   Goed 
OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar      Goed 
 
PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN      Voor verbetering vatbaar 
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust      Voor verbetering vatbaar 
OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust      Goed 
 
PV 4 SOCIAAL BELEID       Goed 
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid   Goed 
OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan    Goed 
OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer  Goed 
OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners    Goed 
 
PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID    Voor verbetering vatbaar 
OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar      Voor verbetering vatbaar 
OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed      Goed 
OD 5.3 De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en 

Domiciliefraude      Goed 
OD 5.4 De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan    Goed 
OD 5.5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij   Voor verbetering vatbaar 
OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle    Voor verbetering vatbaar 
OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering     Goed 
 
PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID     Voor verbetering vatbaar 
OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk     Goed 
OD 6.2 De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk  Voor verbetering vatbaar 
OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten     Goed 


