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JAARVERSLAG 

Werking van de vennootschap tijdens 2017 

  

 
Dames en heren, 
 
De Gelukkige Haard in het bijzonder, maar de sociale huisvesting wordt in het algemeen met grote uitdagingen 
geconfronteerd.  
Door de grote groeispurten die de maatschappij gekend heeft in de jaren ’70 en ’80 wordt de maatschappij 
vandaag uitgedaagd door het bestaande patrimonium die aan renovatie toe is, waarnaast er nog steeds ook 
volop dient te worden ingezet op het realiseren van nieuwe sociale woningen, om een antwoord te bieden aan 
de lange wachtlijsten.  
 
Gedurende jaren wordt er door de maatschappij ingezet op de renovatie van bestaand patrimonium, waarvan 
de renovatie van 27 woningen ook in 2017 verder liep.  Ook de ondergrondse parking van Sluisvliet was aan 
renovatie toe en werd verder afgewerkt. Het project Poststraat-Aartshertoginnestraat werd aanbesteed en 
opgestart, goed voor 64 nieuwe woningen. Er werd verder gewerkt aan het project Kaïrostraat 61.  De pro-
jecten Torhoutsesteenweg 314-318, School Marie-Louise en het nieuw kantoor zijn opgeleverd en in gebruik 
genomen.  
 
In 2017 werd er samen gewerkt met de Oostendse Haard en het Sociaal Huis voor de bouw van 60 sociale assis-
tentiewoningen en voor de renovatie van de Nieuwe Stad. Voor deze projecten is de ontwerperswedstrijd op-
gestart in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, deze loopt af in de maanden mei en juni. Dan zullen 
we jullie een beeld kunnen geven van hoe deze projecten er zullen uitzien.  
 
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 be-
komen. Voor diverse werken en leveringen werd een aanbesteding uitgeschreven en besteld.  
 
Voor de financiering van onze projecten doen wij beroep op NFS 3 leningen. Dit betekent dat 1% gesubsidieerd 
wordt, de rest van het bedrag wordt geleend. Het betekent dus dat 99% van de projecten gefinancierd wordt 
door de huurinkomsten.  
Voor investeringen in verband met rationeel energiegebruik deden wij nog steeds beroep op de kortlopende 
renteloze leningen van EOS via de stad Oostende. In 2018 zijn deze leningen afgelopen.  
 
In 2017 heeft de maatschappij door een aantal factoren opnieuw winst gemaakt.   
 
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 2017 werden de inspanningen voortgezet om de huurachterstand van de zittende huurders te verminderen. 
De samenwerking met het CAW werd verder uitgewerkt. 
 
Hierna geven wij per thema een meer uitgebreid overzicht. 
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1.  HUURBELEID 
 
 1.1. Opzeg van de huur 
  

In 2017 hebben 62 huurders de huur van hun woning opgezegd. Het betreft 20 huizen, 40 appartemen-
ten en 2 duplexen. Dit is een daling ten opzichte van 2016 toen er 89 huurders hun opzeg gaven. 
 
Ingevolge enkele wijzigingen in het kaderbesluit sociale huur mogen huurders ook geen woningen meer 
in gedeeltelijk volle eigendom bezitten. Er geldt een overgangsbepaling van 1 jaar die in voege trad op 1 
maart 2017. Vanuit De Gelukkige Haard zien wij erop toe dat deze wetswijzigingen worden toegepast, 
zonder dat het menselijke aspect uit het oog wordt verloren. De Gelukkige Haard betekende zelf huurop-
zeg aan 2 huurders van 2 appartementen omdat zij een woonst voor 100% in volle eigendom bezitten.  
 
Dit brengt het totaal aantal huuropzeggingen voor 2017 op 64. 
 
De opzegperiode bedraagt 3 maanden. In geval van opname in een rusthuis bedraagt de opzegperiode 1 
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 huurwoningen 
 
Om tegemoet te komen aan de grote vraag van Oostendse gezinnen werd er op vraag van de maat-
schappijen een lokaal toewijzingsreglement opgesteld en toegepast, waardoor de woningen (m.u.v. de 
absolute prioriteiten) prioritair werden  toegewezen aan wie minstens 10 jaar in Oostende woont.  
 
Voorts gebeurt de toewijzing van het kaderbesluit sociale huur nog steeds volgens de absolute prioritei-
ten, de optionele prioriteiten (lokale binding) en de chronologische volgorde en rekening houdend met 
de rationele bezetting van de woningen. 
 
Op 10 maart 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat de taalbereidheidsvereiste voor 
het huren van een sociale woning ombuigt naar een taalkennisvereiste als huurdersverplichting. Dit trad 
in werking op 1 november 2017. 
 
Er werden inspanningen geleverd om het aantal onderbezette woningen te verminderen. Met het oog op 
de toekomstige patrimoniumkorting werden huurders aangespoord te muteren naar een kleinere 
woonst. Ook bij de oplevering van het project Louise Marie werden er een aantal woningen toegewezen 
aan huurders die verhuisd zijn van een te grote woning naar een kleinere. 
 
In 2017 werden 101 woningen toegewezen: het betreft 22 huizen, 76 appartementen en 3 duplexwonin-
gen. 
Het kaderbesluit verplicht de maatschappij enkele woningen versneld toe te wijzen aan 3 categorieën 
van kandidaten nl. mensen die dakloos zijn, minderjarigen die begeleid zelfstandig wonen en mensen 
met een psychiatrische problematiek. De commissie versnelde toewijzing, waarin verschillende diensten 
zijn vertegenwoordigd, dragen enkele kandidaten voor, waarna er gezocht wordt of een match is met de 
beschikbare woningen.  
In 2017 waren er 3 versnelde toewijzingen voor 3 appartementen. 1 versnelde toewijzing werd voorge-
dragen door Jeugdzorg Middenkust en 2 versnelde toewijzingen voor Vrouwenopvang Oostende. 
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Op 1 jul 2017 namen 21 huurders hun intrek in de nieuwbouwcomplex gelegen Torhoutsesteenweg 316. 
 
Bij de toewijzing van de woning wordt er rekening gehouden met een aantal wettelijke prioriteiten. In 
2017 werden in totaal 18 wettelijke prioriteiten toegepast: 5 mutaties, 11 huurders met prioriteit van 
onbewoonbaarheid en 2 prioriteiten voor rolstoelgebruikers. 
 
1.3. Verhuur van garages en autostandplaatsen 
 
In 2017 werd de huur opgezegd van 17 garages en 6 autostandplaatsen. 
Er werden 24 garages en 14 autostandplaatsen toegewezen. 
In de nieuwbouwcomplex gelegen Torhoutsesteenweg 316 werd een groot aantal van de 10 garage-
boxen verhuurd aan de huurders van het gebouw. Er zijn nog enkele garageboxen vrij voor verhuur. 
 
1.4. Bijwoning 
 
In 2017 waren er 32 aanvragen of vaststellingen van bijwoning. 2 bijwoningen werden geweigerd omdat 
de bijwoner niet voldeed aan de toetredingsvoorwaarden of ingeschreven was in het wachtregister. 
Wanneer de bijwoning toegelaten wordt, dan wordt de huurprijs aangepast. In het geval de bijwoning 
niet toegelaten wordt en de bijwoner reeds inwoont, dan moet deze de woning verlaten. Gebeurt dit 
niet, dan wordt de opzeg betekend en de toezichthouder verwittigd. 
Bij vermoeden van fraude worden de wijkagent en de cel domiciliefraude ingeschakeld. Eventuele bijko-
mende verklaringen van buren in dergelijke dossiers moeten schriftelijk gebeuren. Anonieme verklarin-
gen zijn niet bruikbaar in de strijd tegen domiciliefraude. 
 
1.5. Verhuring van handelspanden 
 
In 2017 ontvingen we geen huuropzeggingen van handelspanden. Het pand gelegen Torhoutsesteenweg 
231 is vrij voor verhuring, momenteel is er interesse vanuit de Stad Oostende voor een kinderopvang. 
 
1.6. Uitdrijving  
 
In 2017 zijn 2 huurders effectief uitgedreven ten gevolge van een gerechtelijke procedure wegens het 
niet-naleven van de huurdersverplichtingen. Hierbij wordt niet over 1 nacht ijs gegaan en kregen huur-
ders alle mogelijke kansen om te voldoen aan de huurdersverplichtingen.  
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1.7. Samenvatting 
 

 
1.8. Huurberekening en huurprijzen 
 
Sinds 2008 gebeuren alle huurprijsberekeningen volgens de bepalingen uit het kaderbesluit sociale huur.  
Belangrijke elementen in de huurprijsberekening zijn het inkomen en de samenstelling van het gezin. 
Voor 2017 was er volgende regelgeving hieromtrent voorzien. 
 
Inkomen:  

Het gezinsinkomen is de som van de inkomens, van alle personen van wie het inkomen in aanmer-
king moet genomen worden. Het referentiejaar van het inkomen voor de huurprijsberekening van 
2017 is het inkomen van het jaar 2014. 
Het minimum gezinsinkomen is de som van de leeflonen van juni 2016, van alle personen van wie 
het inkomen in aanmerking dient genomen te worden. 
Dit inkomen wordt geïndexeerd:  
inkomen referentiejaar 2014  X  gezondheidsindex juni 2016 (125,29) 
   gezondheidsindex juni 2014 (121,8) 
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Personen ten laste: 
Er zijn een aantal categorieën van personen die als persoon ten laste worden beschouwd (inwonen-
de kinderen waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen, invaliden +66%,…) 
De gezinskorting bedraagt in 2017 per persoon ten laste 18 euro. 
 

Berekeningsnota: 
Elke huurder kreeg een gedetailleerde berekeningsnota van de huurprijs. Op deze berekeningsnota 
staan o.a. volgende elementen van de huurprijs vermeld: marktwaarde, basishuurprijs, patrimoni-
umkorting, gezinskorting, minimale en maximale huurprijs, sociale korting… 

 
     1.9. 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 

 
 1.10. Huurdersverplichtingen 
   

In 2017 werd de wetgeving inzake de eigendomsvoorwaarde verstrengd. Nu mogen zittende huurders niet 
langer een woning gedeeltelijk in volle eigendom bezitten. Er geldt een overgangsperiode van 1 jaar die in-
voege ging op 1 maart 2017. De meeste huurders hebben tegen het einde van 2017 reeds afstand gedaan 
van hun (gedeeltelijke) eigendom. 

 
 

 1.11. Aantal verhuurde eenheden – gegevens over verhuringen - huurachterstand 
 

In 2017 werden er 2 huizen verkocht aan zittende huurders en werden 21 appartementen in gebruik ge-
nomen in de nieuwbouwcomplex gelegen Torhoutsesteenweg 316 te Oostende. 
 
Dit brengt het totaal aantal huurwoningen op 31 december 2017 op 1754 eenheden, waarvan 609 huizen,  
1073 appartementen en 72 duplexwoningen. 
 

  Hieronder vindt u een overzicht van het patrimonium toestand 31 december 2017. 
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Een overzicht van het totaal aantal type woningen per wijk vindt u terug in deze tabel: 
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Deze tabel geeft een overzicht van de huizen in de verschillende wijken met een onderverdeling naar het 
aantal slaapkamers: 
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Ten slotte geeft deze tabel een overzicht van de appartementen in de verschillende wijken met een on-
derverdeling naar het aantal slaapkamers: 
 

 
 
Het is nog steeds zo dat alleenstaanden ook een appartement kunnen huren met 2 slaapkamers. Dit ver-
groot aanzienlijk de mogelijkheden voor het huren van een sociale woning voor alleenstaanden. Onge-
veer de helft van onze huurders zijn nl. alleenstaand. 
 
*GEGEVENS OVER VERHURINGEN 

 
HUUROPBRENGSTEN   
Te betalen door zittende huurder   
 Totaal per maand (gemiddeld) 629.474,84 
 Totaal per jaar  7.553.698,07 
 Gemiddeld maandelijks te betalen 362,81 
Winkels   
 Totaal per maand (gemiddeld)  5.334,43  
 Totaal per jaar   64.133,18  
Antennes   
 Totaal per maand (gemiddeld)  2.306,55  
 Totaal per jaar   27.678,60  
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Eigenaars   
 Totaal per maand (gemiddeld)  2.676,20  
 Totaal per jaar   32.114,37  
Niet sociale huurders van garages e.a.   
 Totaal per maand (gemiddeld)  3.938,85  
 Totaal per jaar   47.266,23  
Algemeen Totaal   
 Totaal per maand (gemiddeld)  643.740,87  
 Totaal per jaar   7.724.890,45  
 
HUURACHTERSTAND   
Zittende huurders  73.959,14  
Huurders winkels  12.018,60  
Huurders antennes 0  
Eigenaars appartementen 2.339,53  
Externe huurders garages e.a. 1.023,46  
Totaal   89.340,73  
 
PROCENTUELE HUURACHTERSTAND   
Zittende huurders  0,98%  
Huurders winkels  18,74%  
Huurders antennes 0,00%  
Eigenaars appartementen 7,28%  
Externe huurders garages e.a. 2,17%  
Totaal   1,16%   
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1.12. Lokaal Toewijzingsreglement 
 
Het lokaal toewijzingsreglement van de stad Oostende en de gemeente Bredene waren in 2017 nog 
steeds van toepassing. 
 
Het lokaal toewijzingsreglement heeft een effect op de wachttijd voor een sociale woning voor mensen 
die reeds 10 jaar in de stad of de gemeente wonen. Deze wachttijd wordt hierdoor korter aangezien zij 
voorrang krijgen op kandidaten die pas 5 jaar of korter in hun gemeente of stad wonen. 
 

  1.13. Samenlevingsopbouw 
 
De huurdersadviesraad telt ondertussen twaalf leden. De eerste vergadering van 2018 vond plaats in het 
nieuwe kantoor. De maatschappij overweegt om naar de toekomst toe zelf een voltijds opbouwwerker 
aan te werven zodat al haar wijken actiever betrokken kunnen worden in sociale projecten. 

Samenlevingsopbouw en Vzw Klein verhaal creëerden ‘Take good care of my baby’, een kortfilm met on-
ze huurders in de hoofdrollen. In september ging de film in première op het filmfestival van Oostende. 
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‘De kortfilm vertelt het verhaal van Eva, een alleenstaande moeder met drie kinderen die haar leven op 
orde probeert te krijgen. Ze is werkloos en werkt zich steeds dieper in de schulden. Toch helpt ze de men-
sen in de wijk en zorgt ze ervoor dat haar kinderen niets te kort komen. Tot er op een dag onverwachts 
bezoek komt ...’ 

De film is van regisseur Nicolas Daenens en een productie van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en 
klein Verhaal vzw. Bron: http://www.samenlevingsopbouw.be/nieuws/409-kortfilm-baby-vervolg 
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2. AANVRAGEN VAN HUURDERS EN EIGENAARS 
 
 Onze huurders en eigenaars kunnen via een schriftelijk aanvraag aanpassingen aan de woning aanvragen. 

Deze komen telkens voor in de eerstvolgende Raad van Bestuur. In 2017 werden er 84 aanvragen behan-
deld. Deze aanvragen worden telkens grondig bekeken en na overleg al dan niet goedgekeurd. De beslis-
sing worden genomen na het bekijken van de situatie van de huurder, de mogelijkheden van de woning 
e.d. Deze aanvragen moeten telkens schriftelijk gebeuren om zo bij eventuele problemen of bij de 
plaatsbeschrijving misverstanden te vermijden. 

 We zien een duidelijk vraag van oudere huurders om hun woning aan te passen naar hun noden. Hier 
geven we de huurder ook altijd de mogelijkheid om een mutatie aan te vragen voor een aangepaste wo-
ning (kleiner, minder onderhoud, gelijkvloers,…). 
 

3. LEDENADMINISTRATIE 
 

Op 31.12.2017 waren er buiten het Gewest (ingeschreven voor 643 aandelen) en de stad Oostende (in-
geschreven voor 50 aandelen) 2639 particuliere leden, ieder voor zich ingeschreven voor 15 aandelen. In 
de loop van 2017 waren er 96 nieuwe inschrijvingen en 52 ontslagnemers en 20 overleden aandeelhou-
ders, waarvan de aandelen uitbetaald werden aan de erfgenamen. Indien onze aandeelhouders ontslag 
wensen te nemen, dient deze ook schriftelijk te gebeuren. 
 

4. REGISTER VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS 
 
 Eind 2017 waren er 1761 kandidaten ingeschreven in het register.  

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 2017 werden er 571 kandidaten geschrapt,  uitgezonderd de kandidaten, die geschrapt 
werden wegens het toekennen van een woning.  
Dit gebeurde om volgende redenen: 88 kandidaten werden geschrapt op eigen verzoek, 36 wegens een  
2e weigering van een sociale woning, 2 wegens het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het 
ogenblik van de toewijzing, 12 wegens inkomsten te hoog bij actualisatie, 419 wegens het niet indienen 
van gevraagde stukken bij actualisatie en 14 wegens adres onbekend bij actualisatie. 
2017 was een actualisatiejaar waardoor hier veel mensen zijn geschrapt. De volgende actualisatie zal 
plaatsvinden in 2019. Bij elke actualisatie krijgen de kandidaat-huurders de mogelijkheid om hun keuze 
opnieuw te maken en deze aan te passen naar hun gezinssituatie. 
In 2017 waren er 622 nieuwe inschrijvingen. Men ziet duidelijk een groeiend aantal inschrijvingen per 
jaar. In 4 jaar tijd is dit maal 4 (zie hieronder de grafiek).  
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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.  
Ons kantoor is elke werkdag open van 9u tot 11u en maandagvond van 17u tot 19u. Dit zijn ruime ope-
ningsuren in vergelijk met andere SHM’s. Tijdens deze openingsuren kunnen de kandidaten langskomen 
voor vragen of wijzigingen door te geven.  
 

5. MEDEDELINGEN DOOR WOONBELEID, RWO, VMSW 
 

In de loop van 2017 kregen wij van de regering verschillende onderrichtingen  betreffende de sociale 
huisvesting. 
Buiten de op- en aanmerkingen kregen wij van RWO nieuwsbrieven via Woonnet. 
In 2017 kregen wij 27 omzendbrieven van de VMSW. Met deze omzendbrieven worden wij op de hoogte 
gehouden van de aanpassingen en de genomen maatregelen. 
Indien onze maatschappij vragen of advies nodig heeft, kunnen wij steeds terecht bij de VMSW. 
 
Bij het indienen van een verhaal door kandidaat-huurders worden onze dossiers nagezien door RWO. Wij 
dienen dan als SHM ons dossier en genomen beslissing uit te leggen zodat ze hier kunnen nagaan of deze 
gegrond of ongegrond is. 

 Door 6 kandidaat-huurders werd verhaal ingediend bij de toezichthouder. 6 van de 6 verhalen  
 werden ongegrond verklaard door de toezichthouder en werd de genomen beslissing van onze  
 maatschappij behouden. 
 
6. MUTATIES 
 

Elke huurder kan mutatie aanvragen, maar slechts ingeval de woning niet voldoet aan de rationele bezet-
ting of aan de medische toestand van de huurder kan mutatie naar een aangepaste woning worden toe-
gestaan. 
Deze prioriteiten zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur. 
Een voorwaarde is dat dat men geen huurachterstand heeft en dat men zijn woning goed onderhoudt. 
Het is hier de Raad van Bestuur die beslist of deze huurder prioriteit krijgt of niet. 
Dit betekent dat huurders, die mutatie aanvragen en prioriteit hebben gerangschikt worden voor de 
kandidaten die niet in een sociale woning wonen. 
Voor de huurders, die muteren naar een aangepaste woning gelden de inkomstenvoorwaarden niet.  
 
In 2017 waren er 35 nieuwe aanvragen voor mutatie, waarvan 16 wegens onderbezetting. 
Deze 16 mutaties wegens onderbezetting zijn er gekomen doordat we in 2017 173 huurders hebben 
aangeschreven waarvan de woning te groot was in vergelijk met de rationele bezetting. 
Hierdoor komen grotere woningen vrij, waardoor nieuwe gezinnen de mogelijkheid krijgen om deze te 
huren.  

 
7. HERSTELLINGEN 
 

In 2017 werden 5199 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. 
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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 dergelijke woningen terug in orde te brengen na het vertrek 
van een huurder, is soms enorm hoog. Deze herstellingskosten worden aan de vertrekkende huurder 
aangerekend. 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 24 april 2017. 
 
1. Wijziging eigendomsvoorwaarde :  
Een kandidaat-koper die volle eigenaar van een woning of een bouwgrond is, ook al is dat maar gedeelte-
lijk (bv. 50% volle eigenaar); voldoet niet meer aan de eigendomsvoorwaarde. De aangepaste voorwaar-
de geldt voor woningen en bouwgronden in België en in het buitenland.  
 
2. Wijziging inkomensvoorwaarde :  
Als het inkomen van een kandidaat-koper volgens het laatste aanslagbiljet lager is dan de minimumgrens, 
mag men de inkomsten van de drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum (in-
schrijving of ondertekening belofte van aankoop) gebruiken (dit wordt dan herleid naar 12 maanden). 
Eind 2017 waren er 25 kandidaten ingeschreven.  
 

9. KOOPRECHT 
 

Bij wijziging van 24 april 2017 van het overdrachtenbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 29 sep-
tember 2006 ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, bekendgemaakt in het B.S. van 13 november 
2006), werd het kooprecht van de zittende huurder geschrapt.  
Er geldt een overgangsbepaling voor de huurders die op 24 april 2017 voldeden aan de voorwaarden van 
artikel 43 van de Vlaamse Wooncode. Zij kunnen hun kooprecht nog uitoefenen t.e.m. 31 december 
2021.   
In 2017 hebben geen huurders de procedure van kooprecht opgestart.  
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10. VOORKOOPRECHT - RECHT VAN WEDERINKOOP 
 
 In toepassing van de wooncode 

Het voorkooprecht aanbieden van een pand gebeurt via het e-loket. Hierin worden de panden aangebo-
den en kunnen de verschillende maatschappijen hun beslissing meedelen.  
In 2017 werd ons het voorkooprecht aangeboden voor verschillende panden. Voor geen enkel pand heb-
ben wij gebruik gemaakt van ons voorkooprecht.  
 

 Woningen verkocht door De Gelukkige Haard 
 In 2017 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 2017 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: 76 

Aantal ontvankelijke klachten: 68 

 
Aantal klachten volgens 
mate van gegrondheid 

Gegrond/deels gegrond 73 

Ongegrond 3   

  

 
Aantal klachten volgens 
mate van oplossing 

Opgelost/deels opgelost 72 

Onopgelost: 4 

  

Geschonden ombudsnormen bij gegronde 
klachten 

  

 Aantal  
Niet-correcte beslissing:  

Te lange behandelter-
mijn: 
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12.2 Klachtenbeeld 2017 
76 klachten in totaal waarvan: 
 
*4 klachten hadden betrekking op conflicten rond fietsenstandplaatsen / onrechtmatige bezetting in parkings 
 
*9 klachten betreffende overlast van huisdieren. (bijvoorbeeld geur- en geluidsoverlast) 
 
*17 klachten over huisvuil. (geurhinder, ook niet onderhouden van tuinen) 
 
*7 klachten over sluikstorten 
 
*31 klachten vallen onder leefbaarheid (geluidshinder buren, pesterijen…) 
 
*4 klachten over vandalisme (vooral vernieling algemene delen appartementen) 
 
*1 klacht had betrekking op de toewijzing van een woning. Het was voor deze kandidaat huurder niet  
duidelijk dat een bezichtiging van een woning niet automatisch een toewijzing garandeert.  
 
*1 klacht van een kandidaat huurder die niet akkoord was met een weigering. (cfr. Huursubsidie kwijt) 
 
*2 klachten tot slot over herstellingen. (Vochtproblematiek) 
 
*een viertal klachten bleven onopgelost. (Cfr. Klachten rond onderhoud woning.  
Aanhoudende burenruzies waarbij externe bemiddeling ook geen oplossing kon bieden) 
 
12.3. Concrete realisaties en voorstellen 
 
Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de klachtenbehandeling? 
 
*bewustmaking huurders onderhoud / storten van vuil via bewonersvergadering en nieuwsbrief.  
Aanzienlijk deel van burenconflicten had betrekking op huisvuil, sluikstorten en onderhoud van de tuin. 
 
Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten? 
 
*Nieuw kantoor zorgt voor discrete gespreksruimtes.  
*Herziening & actualisatie klachtenprocedure  
*Gebruik nieuwe klachtenmodule vanaf 2018 input / opvolging / rapportage 
 
 

Ontoereikende informatieverstrekking: 1
1 

Onvoldoende bereikbaarheid:  

Onheuse bejegening: 1
1 

Andere:  
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13. HUURACHTERSTAND 
 

Vanaf 2017 werd een nieuw systeem uitgewerkt om de huurachterstal bij zittende huurders op te volgen. 
Het systeem focust vooral op de toekenning van statussen en de trapsgewijze interventies die hierbij 
noodzakelijk zijn. Het nieuwe systeem is streng maar rechtvaardig. Een intense samenwerking met het 
CAW (centrum algemeen welzijnswerk) zorgt dan weer voor een forse daling in gerechtelijke tussenkom-
sten. De sociale dienst maakt er prioritair werk van om ervoor te zorgen dat de betalingen voor de huur 
bij iedereen correct verlopen teneinde ingrijpende gerechtelijke procedures zoveel mogelijk te vermij-
den. 
 
Het aantal mensen met huurachterstand blijft sinds de invoering van het nieuwe systeem dalen. Dankzij 
de tussenkomsten van het O.C.M.W., onder meer de diensten budgetbeheer en budgetbegeleiding, 
worden oplossing gecreëerd voor mensen met ernstige betalingsmoeilijkheden. 

 
14. GERECHTELIJKE PROCEDURES 
 

De effectieve opstart van een gerechtelijke procedure impliceert, althans in het kader van huurachter-
stal, dat alle overige interventies hebben gefaald. Concreet is de betrokken huurder al meermaals aange-
schreven, aangetekend in gebreke gesteld & minimum twee keer bijkomend gecontacteerd door het 
CAW. Gezien er voorafgaandelijk veel tussenkomsten gepoogd worden zonder juridische tussenkomst, is 
het aantal gestarte procedures voor dit jaar in het kader van huurachterstal quasi nihil. 

Bij één gezin werd in 2017 een plaatsbezoek door de vrederechter aangevraagd in het kader van het niet 
onderhouden van de woning. Bij twee gerechtelijke procedures was er finaal sprake van een uithuiszet-
ting wegens het niet naleven van huurdersverplichtingen.  
 

15. PROJECTEN 
 

 15.01  15.58 Nieuwpoortsesteenweg 679 - 681 - 683 – 687 – 14 appartementen 
  In 2018 zal het project worden stopgezet en een nieuwe aanstellingsprocedure worden opgestart. 
  
  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 appartementen voor-
zien. Het bestaande gebouw werd ondertussen afgebroken.   
Einde van de werken is voorzien tegen augustus 2018  
 

  15.03 15.59 Paulusstraat 65 - Kaaistraat 51- 8 appartementen 
In 2018 zal het project vermoedelijk worden stopgezet en een nieuwe aanstellingsprocedure worden op-
gestart. 

   
  15.04  15.64 Torhoutsesteenweg 314 – 316 – 318 – 21 appartementen 
 Het project  is gestart in augustus 2015 en werd voorlopig opgeleverd, goed voor 21 appartementen en 

10 garages. Op het dak zijn zonnepanelen voorzien voor het voorzien van elektriciteit nodig voor alle ge-
mene delen. 

 De appartementen zijn allemaal verhuurd vanaf 1 juli 2017. 
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  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 werden uitgevoerd.   
  
  15.06  15.67 St.-Franciscusstraat 49 – 51 – 11 appartementen 

 In 2018 zal het project vermoedelijk worden stopgezet en een nieuwe aanstellingsprocedure worden op-
gestart.   

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

Project werd stopgezet  wegens aanpassing RUP. De bouwhoogtes mogen gewijzigd worden 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 die twee verdiepingen onder-
gronds zit. Deze parkeergarage zit onder de grote binnenkoer. 
Het project combineert een gedeelte renovatie van het oude schoolgebouw, waar er 22 appartementen 
voorzien worden en een gedeelte nieuwbouw (Wittenonnenstraat 43), waar er 4 nieuwe appartementen 
worden voorzien.  
Het project werd voorlopig opgeleverd in november 2017 en is verhuurbaar begin 2018.  
De schilderwerken voor de gemene delen werden begin 2018 uitgevoerd door een externe firma. 

 
  15.09  15.79  Poststraat / Aartshertoginnestraat 

Het project werd op 16/11/’16 aanbesteed.  Intussen werd gestart met de werken. 
De bouw is verdeeld in drie fasen. Als eerste fase wordt de bouw van een elektriciteitskabine voor Eandis 
uitgevoerd. Als tweede fase wordt  het gebouw gelegen in de Aartshertoginnestraat uitgevoerd. 
Als derde fase wordt het gebouw in de Poststraat uitgevoerd.  
De uitvoering moet in samenwerking met de scholengroep GO gebeuren. 
In totaal zijn er 64 appartementen voorzien en ondergrondse parkeerplaatsen op twee niveaus. 
 

  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 uitkwam.  Een nieuw ontwerp voor dit project werd begin 2018 ingediend.   

  Het betreft een koppelwoning. 
 
  15.12  10.73 Bredene 5 hz 
  Gelet op de opmerkingen van de VMSW moest een verbeterd definitief ontwerp ingediend worden. 

Er diende eveneens een nieuwe bouwvergunning aangevraagd te worden. De architect werd aange-
schreven om spoed te zetten achter het aangepast ontwerp: Het ontwerp werd ingediend begin 2018. 
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  15.13  10.87 BEN project (4 hz Bredene) 
De architect werkte een nieuw voorontwerp uit. De opmerkingen van de VMSW hierop werden overge-
maakt aan de ontwerper. Doel is om deze werken eind 2018 te kunnen starten. 
 
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. Doelstelling is om de werken aan te besteden eind 2018. 
 
15.15   Hoek Nieuwlandstraat / Leffingestraat 
Het project werd toegekend aan ontwerpteam Ampe Trybou architecten. 
Doelstelling is om de werken aan te besteden eind 2018. 
 
15.16   Kantoor 
Het nieuwe kantoor werd eind 2017 in gebruik genomen. De aannemer werkt zo snel mogelijk de open-
staande punten af.  
 
15.17  Honoré Borgerstraat 
De Gelukkige Haard schreef in op een CBO-project dat werd ingediend bij de VMSW. De VMSW keurde 
dit project goed in 2017. In april 2018 wordt de overdracht van de grond gedaan en starten de werken in 
mei.  
 
15.18  Zandvoorde – Boomgaardlaan 
In april 2017 kocht De Gelukkige Haard van AGSO gronden aan in de Boomgaardenlaan. Er werd nog 
geen architect aangesteld. De wetgeving overheidsopdrachten werd intussen gewijzigd, waardoor we 
niet meer kunnen inschrijven op de Design and Build formule van de VMSW.  
 
Er zal bijgevolg door de maatschappij zelf een ontwerper worden aangesteld conform de nieuwe regel-
geving. 

  
16. GROND EN PANDENBELEID 
 

In 2017 werden de gronden te Zandvoorde aangekocht.  
Daarenboven werd er beslist het project in de Honoré Borgerstraat aan te kopen, de overdracht vond 
echter plaats in 2018. 
Er werden in 2017 geen woningen verkocht. 
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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. De Gelukkige Haard trekt volop de kaart van de renovatie van het oude 
patrimonium, en in die lijn trachten we de verkoop ervan tot een minimum te beperken.  
 
Er worden steevast kosten-baten analyses vooropgesteld om na te gaan of het interessanter is te verko-
pen of te renoveren. Door de grond schaarste in Oostende lijkt het opportuun de bestaande huizen zo 
veel en goed als mogelijk te renoveren.  
 
Door de stijgende herstellingswerken in het gebouw Sluisvliet zal in 2018 een renovatieplan worden op-
gesteld, waarbij een totaalaanpak wordt vooropgesteld.  
 
Voor de renovatie van DNS zal in samenwerking met de Oostendse Haard een ontwerpteam aangesteld 
worden. De procedure hiervoor werd opgestart in 2017 en loopt af in juni 2018.  
Hiervoor werken we samen met het Oostendse Stadsatelier en met de Vlaamse Bouwmeester. 

  
In 2016 werd een project aanbesteed voor renovatie van 27 woningen, uit te voeren in 2017-2018. Intus-
sen zijn de eerste woningen van deze reeks reeds gerenoveerd en bewoond. Er zal in de loop van 2018 
een tweede reeks opgestart worden.  
 

18. ONDERHOUDSWERKEN 
 
 Onderhoudsschilderwerken 

Woningen: in 2017 werd er verder gewerkt in de wijk Zilverlaan aan het buitenschrijnwerk in Lotuslaan 
en Camelialaan. De komende jaren moet er volop verder geschilderd worden in deze wijk. 
 
Appartementen: in 2017 werden gestart met de schilderwerken van de gemene delen van Torhout-
sesteenweg 229. Nieuwbouwproject Torhoutsesteenweg 316 wordt ingepland om te starten begin 2018. 
In Cardijnplein werden de gemene delen van blokken FM en FR afgewerkt en trapzaal blok A geschilderd. 
De inkomgehelen van DNS I werden afgewerkt. Ook de inkomgehelen van Sluisvliet werden geschilderd. 
 
Platte daken: 
Ook in 2017 heeft ons personeel ingestaan voor het onderhoud van de platte daken. Dit zal ook in de 
toekomst zo zijn. Een totaalrenovatie van de wijk Zilverlaan zal echter opgenomen worden in de plan-
ning. 

  
19. UITRUSTINGSWERKEN 
 

Er zijn geen uitrustingswerken uitgevoerd. 
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20. INTERNE AUDIT 
 
 In de loop van 2017 werd vier maal een interne audit belegd. 

Hier is het de bedoeling dat er wordt nagegaan indien de opgelegde procedures en wettelijke bepalingen 
opgevolgd worden. 
Het zijn enkele leden van de Raad van Bestuur die nagaan of alles correct wordt nageleefd. 
In een interne audit krijgen de medewerkers de mogelijkheid om hun werkwijze uit te leggen en indien 
nodig worden aangepast. 
 

21. BOEKHOUDING – FINANCIËN – LENINGEN 
 
 Overal waar mogelijk werd bespaard 
 In  2017 werden de projecten gefinancierd met NF3 leningen, dit zijn leningen aan -1%. 

Eind 2017 was onze rekening courant positief. Op 31 december 2017 was het saldo op de rekening  cou-
rant € 1.246.053,43 t.o.v. € 684.458,61 vorig jaar.  

 
22. FINANCIEEL VERSLAG 
 
 Dit verslag werd overgenomen uit de jaarrekening. 
 

Hieronder vindt u het jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31/12/2017. 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 100.334.925,70 EUR, 
tegenover 94.352.536,72 EUR vorig boekjaar.  
 
Deze rubriek bestaat uit de volgende componenten:  
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- 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 92.317.133,72 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 1.046.981,03 EUR en betreffen een vervaardiging van nieuwe pro-
jecten. 
De gebouwen worden afgeschreven ten bedragen van 2.461.687,67 EUR 
 
Installaties, machines en uitrusting: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 6.865,44 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 6.527,98 EUR en betreffen een aankoop van werkplaatsmaterieel. 
Deze worden afgeschreven ten bedragen van 931,35 EUR a rato van 20.00 % per jaar. 
 
Meubilair en rollend materieel: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 257.228,33 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 161.559,81 EUR en betreffen de aankoop van nieuw meubilair en 
informaticamateriaal. 

Deze worden afgeschreven ten bedrage van 48.078,71  EUR a rato van 20.00 % per jaar. 
 
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 7.753.698,21 EUR. 
De mutatie van het boekjaar met betrekking tot activa in aanbouw bedraagt 1.137.977,16 EUR en is het gevolg 
van de vervaardiging van nieuwe projecten.  
 
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 
De netto boekwaarde van de totale vorderingen op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar 
238.236,10 EUR, tegenover 286.928,23 EUR. 
 
Deze rubriek bevat: 
- Handelsvorderingen 
- Overige vorderingen 
 
Handelsvorderingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 98.610,88 EUR ten opzichte van 170.152,17 EUR vorig boek-
jaar. 

In toepassing van de beslissing van de raad van bestuur werden voor € 10.827,65 “handelsvorderingen uit de 
boeken” verwijderd rekening houdend met het feit dat de vorderingen ouder zijn dan 3 jaar en bijgevolg als 
oninbaar gekwalificeerd worden. 

Overige vorderingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 139.625,22 EUR ten opzichte van 116.776,06 EUR vorig 
boekjaar.  
 
LIQUIDE MIDDELEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
Liquide middelen: 
De nettoboekwaarde van de liquide middelen bedraagt per einde boekjaar 1.990.977,12 EUR, tegenover 
1.267.952,73 EUR vorig boekjaar. 
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Overlopende rekeningen: 
De nettoboekwaarde van de overlopende rekeningen op het actief van de balans bedraagt per einde boekjaar 
109.057,81EUR, tegenover 0,00 EUR vorig boekjaar.  

In 2018 zal een subsidie FS3 ontvangen worden m.b.t. boekjaar 2017. 

PASSIEF 

KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES 
 
Het kapitaal van DE GELUKKIGE HAARD bedraagt op het einde van het boekjaar 1.006.950,00 EUR, vertegen-
woordigd door 40.278 aandelen, waarvan 135.368,08 EUR nog niet volstort. 
 
KAPITAALSUBSIDIES 
 
De nettoboekwaarde van de kapitaalsubsidies per einde boekjaar bedraagt 10.045.343,95 EUR, tegenover 
10.291.806,46 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 1.045.059,78 
EUR, tegenover 1.032.918,92 EUR vorig boekjaar. 
 
Deze rubriek bevat volgende componenten: 
 
Grote herstellings- en onderhoudswerken: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 1.045.059,78 EUR. De voorziening werd meer specifiek aan-
gelegd voor grote onderhouds- en herstellingswerken.  
De mutatie ten opzichte van het vorig boekjaar ten bedrage van 12.140,86 EUR is het gevolg van een toevoe-
ging ten bedrage van 1.045.059,78 EUR enerzijds en een afboeking ten bedrage van 1.032.918,92 EUR ander-
zijds. 
 
Uitgestelde belastingen: 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 545.068,80 EUR, tegenover 558.451,96 EUR vorig boekjaar.  
 
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 
 
De nettoboekwaarde van de schulden op meer dan één jaar bedraagt per einde boekjaar 69.376.314,58 EUR, 
tegenover 63.600.102,44 EUR vorig boekjaar. 
 
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 
 
De nettoboekwaarde van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar 4.386.259,42 EUR, 
tegenover 3.868.225,96 EUR vorig boekjaar. 
Deze rubriek bevat de volgende componenten:  

-  Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen  

-  Financiële schulden: kredietinstellingen  
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-  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 
1.696.624,07 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 1.377.102,11 EUR. Dit betekent dat de handelsschulden ten 
opzichte van het vorige boekjaar met 23,48 % zijn gestegen. 
 
Schulden met betrekking tot belastingen 
De nettoboekwaarde bedraagt per einde boekjaar 811.170,55 EUR. Deze post is opgebouwd uit Geraamde 
belastingen (20.943,26 EUR), B.T.W. (47.108,38 EUR), Onroerende voorheffing (739.021,78 EUR) en bedrijfs-
voorheffing (4.097,13 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 156.249,60 EUR. 
 
Overige schulden 
De nettoboekwaarde per einde boekjaar bedraagt 344.969,12 EUR.  
 
OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
De nettoboekwaarde van de overlopende passiefrekeningen bedraagt per einde boekjaar 216.606,96 EUR 
Deze wordt vertegenwoordigd door toe te rekenen kosten ten bedrage van 189.582,58 EUR en over te dragen 
opbrengsten ten bedrage van 27.024,38 EUR.  
 
 

RESULATENREKENING 

BEDRIJFSRESULTATEN 
 
De omzet bedraagt 8.071.217,91 EUR, tegenover 7.851.508,49 EUR vorig boekjaar. Dit is een toename met 2.80 
%. 
 
De geproduceerde vaste activa (117.337,21 EUR) betreffen voornamelijk geactiveerde toezichtkosten en geac-
tiveerde kosten m.b.t. het plaatsen van warmwaterboilers. 
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De andere bedrijfsopbrengsten bedragen per einde boekjaar 383.530,88 EUR en omvatten voornamelijk be-
drijfssubsidies, recuperatie van kosten en diverse bedrijfsopbrengsten.  

De uitgaven voor diensten en diverse goederen bedragen 2.034.368,01 EUR, tegenover 2.342.242,05 EUR vorig 
boekjaar. Dit betekent een daling van 13,14%. 

De bezoldigingen en sociale lasten zijn toegenomen met 2,35% als gevolg van aanwervingen en baremieke ver-
hogingen. 

Indien men abstractie maakt van de kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de uitbrei-
ding 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 
 Daling van de kosten voor uitzendarbeid 
 Stijging van de bezoldigingen van bestuurders 

 
De afschrijvingen onder de bedrijfskosten zijn verdeeld over de immateriële vaste activa (1.921,43 EUR) en de 
materiële vaste activa (2.500.446,14 EUR). De waardeverminderingen zijn verdeeld over de handelsvorderingen 
(22.959,89 EUR). 
De andere bedrijfskosten betreffen: bedrijfsbelastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, provinciale 
belasting) en diverse bedrijfskosten en bedragen 2,51% minder dan vorig boekjaar.  
 
Met het vorige in rekening gebracht blijft er een bedrijfswinst van 1.693.018,45 EUR over.  
 
FINANCIËLE RESULTATEN 
 
De andere financiële opbrengsten bedragen per einde boekjaar 611.202,18 EUR en omvatten voornamelijk 
intrestsubsidies FS3 364.721,61 EUR en kapitaalsubsidies 246.419,51 EUR. Het betreft een stijging van 75,51%, 
tegenover vorig boekjaar. 
 
De kosten van schulden bedragen dit boekjaar 1.464.882,69 EUR, dit betekent een toename van 4.68%. 
 

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt per einde boekjaar 1.177.843,29 EUR, tegenover -
310.890,29 EUR verlies vorig boekjaar. Deze toename van het winst is voornamelijk door een stijging van de 
intrestsubsidies en een daling van de operationele kosten.  
 
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 
De niet-recurrente opbrengsten bedragen 348.354,88 EUR en zijn het gevolg van meerwaarde bij de verkoop 
van materiële vaste activa. 
De niet-recurrente kosten bedragen 10.811,59 EUR en zijn het gevolg van niet-recurrente afschrijvingen en 
waardeverminderingen op materiele vaste activa, boeten en verwijlintresten. 
 

De winst van het boekjaar voor belastingen bedraagt per einde boekjaar 840.300,00 EUR tegenover -
313.283,30 EUR verlies vorig boekjaar.  

De winst van het boekjaar bedraagt per einde boekjaar 822.738,47 EUR tegenover -299.890,87 verlies vorig 
boekjaar.  
 
RESULTAATVERWERKING 
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De winst van het boekjaar 822.738,47 EUR zal verminderd worden met het verlies van het vorige boekjaar 
299.890,87 EUR. 

De te bestemmen winst bedraagt dan nog 522.847,60 EUR. De wettelijke reserves zullen aangevuld worden 
met 787,50 EUR en er zal een dividend uitbetaald worden gelijk aan 2% van het reëel gestorte kapitaal, dit is 
17.431,64 EUR. 

Het resterende saldo, 504.628,46 EUR, zal overgeboekt worden naar de bijzondere reserves.  

BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE DE ONDERNEMING GECON-
FRONTEERD WORDT. 

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

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 

Het schoolgebouw Louise-Marie werd volledig gerenoveerd en is volledig in verhuring sinds februari 2018. 

VOORUITZICHTEN 

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

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 belan-
genconflict. 

ONDERNEMINGEN IN VERLIESSITUATIE 

Niet van toepassing.  
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23. BELASTINGEN – HEFFINGEN – BEZWAARSCHRIFTEN 
 

Vennootschapsbelasting 
Op onze winst zijn we € 30.531,31 belastingen verschuldigd.  
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 2017 staat de 
sociale korting  voor 2017 vermeld. 
Indien de vermindering onroerende voorheffing kleiner is dan de sociale korting wordt geen verminde-
ring 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. 
De aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zijn rond het jaareinde bij ons toegekomen waardoor 
we nog niet overgegaan zijn tot de uitbetaling van de vermindering onroerende voorheffing voor het jaar 
2017. 
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. 

 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering zal er in de 2de semester van 2018 
voor 2017 een bruto dividend van 2 % uitbetaald worden. 
 

24. PERSONEEL 
 
 Op 31.12.2017 bestond het personeelseffectief uit: 

1 directeur 
1 adjunct directeur  

 9 medewerkers 
 11 arbeiders 
   7 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.  
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26. ADMINISTRATIE – BEHEER – INTERNE REGLEMENTERINGEN 
 

     Statutaire algemene vergadering 
   Mevrouw Lies AMPE werd op 25 april 2015 aangesteld als bestuurder voor de periode van 3 jaar, haar 

mandaat vervalt in 2018.  
     Mevr. Ampe 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 was voorzitter van het directiecomité. Zijn bood in de maand december 

haar ontslag aan.  
   Mevrouw Lies AMPE werd door de raad van bestuur aangeduid als lid van het directiecomité. 
   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 zijn 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 2017 vergaderde het directiecomité 21 keer. 
 
 Raad van bestuur 
 Tijdens 2017 vergaderde de raad van bestuur 14 keer. 
 
 Interne audit 
 Tijdens 2017 vergaderde de interne audit 4 keer. 
 
27. BIJZONDER VERSLAG OMTRENT HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK VAN DE VENNOOTSCHAP 
 
. 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, hou-
dende 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 2017 regelmatig toezicht 
werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten 
heeft bepaald. 
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Inzonderheid hebben de Raad van Bestuur en de commissaris vastgesteld dat de uitgaven betreffende 
investeringen, betreffende de werkingskosten en bezoldigingen, bestemd waren om de verwezenlijking 
van het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen  
 

28. DIVERSE ONDERWERPEN 
 

 Communicatie huurder / kandidaat huurder- verhuurder 
De Gelukkige Haard wil voor alle huurders en kandidaat-huurders een laagdrempelig aanspreekpunt zijn. 
Verschillende initiatieven werden genomen om dergelijke communicatie te faciliteren. De initiatieven die 
opgestart werden met samenlevingsopbouw (tweezijdig + project) worden tot op heden verder gezet. De 
nieuwsbrief en bewonersvergaderingen zijn typische voorbeelden. Sinds 2016 moet de huurdersadvies-
raad een bijkomende brug vormen tussen het bestuur en de huurders. 
De infrastructuur van het nieuwe kantoor beschikt over voldoende vergadercapaciteit, maar tevens over 
aparte gespreksruimtes. Elke werkdag kan iedereen er met zijn vragen terecht. 
 

 
 
 

De website www.degelukkigehaard.be wordt verder geoptimaliseerd. 
 

 
Zoals in het verleden konden wij rekenen op de loyale medewerking van de VMSW, Domus Flandria, WOONBE-
LEID, RWO, de Kabinetten, de Ministeries, de gemeentebesturen van Oostende en Bredene, de OCMW’s en het 
CAW, 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, 
S. CASTEUR. 


