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Beste aandeelhouder,  

 

Dit voorwoord wordt geschreven tijdens de maatregelen die getroffen worden ter bestrijding 
van de verspreiding van het Coronavirus.  

In deze omstandigheden sluit De Gelukkige Haard haar deuren. Voor het eerst worden 
arbeiders collectief naar huis gestuurd. Het is koffiedik kijken wanneer ze terug aan het werk 
gaan. Bedienden worden met versnelde maatregelen op thuiswerk gezet. Dit om de 
continuïteit van onze werking te garanderen.  

Voor mij als directeur is het deze periode voortdurend zoeken naar evenwichten, tussen de 
naleving van de opgelegde regels van de overheid, de richtlijnen van volksgezondheid, de 
bescherming van personeelsleden, maar ook het naleven van onze 
verhuurdersverplichtingen.  

Van deze gelegenheid wens ik uitdrukkelijk gebruik maken om onze poetsdames te bedanken, 
die onafgebroken zich inzetten om de gemeenschappelijke gedeelten van gebouwen 
hygiënisch te houden. Hetgeen essentieel is ter bestrijding van het virus. 

Via een nieuwsbrief en voortdurende updates op de website en de Facebookpagina van De 
Gelukkige Haard hebben we ons ingespannen om de huurders en de kandidaten zo vaak als 
mogelijk in te lichten over de wijzigingen in onze werking.  

2019 was alweer een druk jaar voor De Gelukkige Haard. We bereidden grote projecten verder 
voor, we startten de bouw van een aantal projecten en we leverden een reeks woningen op.  

Ook de renovaties werden verder afgewerkt en een nieuwe renovatiereeks werd opgestart. 

Daarnaast levert het team van De Gelukkige Haard dagdagelijks de inspanningen om in te 
staan voor het onderhoud en de herstellingen van ons patrimonium. Herstellingen- en 
onderhoudstaken worden deels door onze arbeiders uitgevoerd, deels door externe 
aannemers.  

Onze inzet blijft onvermoeibaar, we spelen in op de noden van vandaag en passen ons steeds 
aan wijzigende situaties. We blijven ons, in alle omstandigheden, onvermoeibaar inzetten om 
voor iedereen een kwalitatieve betaalbare woonst te voorzien.  

Graag bedanken we ook onze huurders, die zeer begripvol reageren op de werking van De 
Gelukkige Haard en het respect waarmee zij omgaan met onze mensen.  

Wederzijds respect en begrip is de sleutel tot een warme samenleving, in crisistijden merken 
we dat – als iedereen zijn steentje bijdraagt – we een mooie warme maatschappij kunnen zijn.  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Sara Casteur 
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Hoofdstuk 1: Algemene werking van de vennootschap 
1.1 Samenstelling algemene vergadering 
 

1.2 Bijzonder verslag van toezicht op het sociaal oogmerk 
 

1.3 Samenstelling Raad van Bestuur 
 De Raad van Bestuur was op 31/12/2019 samengesteld uit de directeur, voorzitter en 9 

bestuurders. 
  

Leden van De Raad van Bestuur    

Voorzitter          
Ampe Henk         
 
Bestuurders       
Inghelbrecht André      
Dewulf Marie-Christine      
Caestecker Dirk      
Dupuis Valerie   
Ampe Lies   
Govaert Dieter   
Defloor Marc   
Hollevoet Rudy   
Vandenkerchove Conny 

  
 Tijdens 2018 vergaderde de Raad van Bestuur 13 keer. 
 
1.4 Samenstelling Directiecomité 

 
Het Directiecomité bestond op  
31/12/2019 uit de directeur,  
voorzitter en 3 bestuurders. 
 
Leden van Directiecomité 

Voorzitter          
Ampe Henk         
Bestuurders       
Inghelbrecht André      
Ampe Lies 
Defloor Marc 
 
 
Tijdens 2018 vergaderde het Directiecomité 23 keer. 
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1.5 Controleorganen 
1.5.1 RWO 
1.5.2  Bedrijfsrevisor 
1.6 Personeelssamenstelling op 31/12/2019 
 Bedienden: 

  

 Arbeiders: 
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Schoonmaakpersoneel algemene delen appartementen en kantoor: 
  

 

 

1.7 Verloning algemene directeur 
De directeur wordt vergoed volgens loonschaal A285.  
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Hoofdstuk 2: Bouwen en verbouwen 
2.1 Opleveringen nieuwbouw in 2019  

2.1.1 Honoré Borgerstraat  
 foto project 

 

2.1.2 wie is de aannemer 
ACH Bouw 

2.1.3 aantal woningen 
Het CBO project omvat de bouw van 20 appartementen en 5 woningen met ondergrondse 
parking. 

2.1.4 bouwduur 
520 kalenderdagen 

2.1.5 kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag 
3.450.000,00 euro 
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2.2 Renovaties in 2019 

Renovatiereeks deel I – 27 woningen 
2.2.1 foto project 

 

2.2.2 wie is de aannemer 
RECON Bouw NV 

2.2.3 aantal woningen 
Het project omvat de renovatie van 27 woningen, verspreid over de wijken Zandvoorde, 
Stene, Mariakerke en Edebau. 

2.2.4 bouwduur 
De werken werden aangevat op 16/05/2017 en namen 666 kalenderdagen in beslag. 

2.2.5 kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag 
De werken werden besteld voor een bedrag van 1.381.925,87 euro. De eindafrekening sluit af 
met een bedrag van 1.775.313,70 euro. 
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2.3 Nieuwbouwprojecten in uitvoering 

Leffingestraat 120 
2.3.1 foto project 

 

2.3.2 wie is de aannemer 
TV Canneyt Verhaeghe 

2.3.3 aantal woningen 
Het project omvat de bouw van 14 appartementen en een ondergrondse parking. 

2.3.4 bouwduur 
 De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 520 kalenderdagen 

2.3.5 kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag 
 De werken werden besteld voor een bedrag van 2.673.866,05 euro 
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Poststraat - Aartshertoginnestraat 
2.3.1 foto project 
Fase 1: Aartshertoginnestraat    Fase 2: 
(Oplevering voorzien zomer 2020)  (Oplevering voorzien Herfst 2021) 

 
 

 

2.3.2 wie is de aannemer 
 Vuylsteke-Eiffage 

2.3.3 aantal woningen 
Het project omvat de bouw van 26 appartementen in de Aartshertoginnestraat, 38 
appartementen in de Poststraat en een ondergrondse parking. 

2.3.4 bouwduur 
1023 kalenderdagen 

2.3.5 kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag 
9.205.253,10 euro 
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2.4 Geplande nieuwbouwprojecten in 2020 
 

Goudvinkenstraat – Bredene 
Het project omvat de bouw van 5 woningen. 

Wielewalenstraat – Bredene 
Het project omvat de bouw van 4 BEN woningen. 

Lupinelaan - Oostende 
Het project omvat de bouw van 2 koppelwoningen. 

 
2.5  Geplande renovaties in 2020 

 
Renovatiereeks deel II 
Het project omvat de renovatie van 27 woningen, verspreid over de wijken 
Zandvoorde, Stene, Mariakerke en Edebau. 

Renovatie Duindoornlaan 15 
Het project omvat de renovatie van een woning na brand. 

 
2.6 Geplande projecten na 2020 

 
Karel Goetghebeurstraat 1-3-5-7 
Het project omvat de bouw van 63 apartementen. 

Boarebreker 
Het project omvat de bouw van 60 assistentie woningen. Gezien wijzigingen binnen 
het project, is er een uitbreiding naar 78 SAW’s mogelijk. 

De Vernieuwde Stad 
Het project omvat de afbraak van het oud gedeelte Nieuwe Stad en de bouw van 500 
appartementen. 

Kaaistraat – Paulusstraat 
 Het project omvat de bouw van 11 appartementen. 

St Franciscusstraat 
Het project omvat de bouw van 9 appartementen. 

Nieuwpoortsesteenweg 
Het project omvat de bouw van 25 appartementen. 

Fortuinstraat – Vrijhavenstraat 
Het project omvat de bouw van 22 koopappartementen. 

Boomgaardlaan 
 Het project omvat de bouw van 30 wooneenheden. 

Renovatie van de Mimosawijk en de 124 appartementen 
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2.7 Onderhoud en herstellingen 
2.7.1 Raamovereenkomsten 
 Volgende raamovereenkomsten werden in 2019 besteld, met ingang op 1 januari 2020: 

  

2019-07-002 Platte daken, gevelleien 
2019-07-003 CV + sanitair 
2019-07-004 Onderhoud houten schrijnwerk - schilderwerk 
2019-07-005 Soepele vloerbekleding 
2019-07-006 Elektriciteit 
2019-07-007 Riolering 
2019-07-008 Terrassen + metselwerk 
2019-07-009 Poorten 
2019-08-010 Hellende daken 
2019-08-011 Ruimen en ontstoppen 
2019-08-012 Zinkwerken 
2019-08-013 Glas 
2019-08-014 Keukens 
2019-08-015 Binnenschrijnwerk 
2019-08-016 Buitenschrijnwerk 

 

2.7.2 Soort onderhoudsopdrachten 
Een aantal onderhoudswerken gebeurde door eigen personeel: 
Onderhoudsschilderwerken  
Woningen: in 2019 werd er verder gewerkt in de wijk Zilverlaan aan het buitenschrijnwerk in 
de Strobloemlaan. Gezien de grote achterstand werd eind 2019 een raamovereenkomst 
afgesloten voor het onderhoud van houten schrijnwerk. 
Appartementen: in 2019 werden de gemene delen geschilderd van Visserskwartier I 
Platte daken:  
Begin 2019 stond ons personeel in voor het onderhoud van de platte daken. Gezien de grote 
achterstand werd eind 2019 een raamovereenkomst afgesloten. Op die manier kan enerzijds 
de achterstand sneller weggewerkt worden en herstellingswerken sneller toegewezen 
worden. De nood aan renovatie in de Mimosawijk blijft echter bestaan. 

 

2.7.3  Aantal onderhoudsopdrachten 
In 2019 werden 2653 opdrachten uitgevoerd door eigen personeel van De Gelukkige Haard. 
Er werden 1005 opdrachten uitgeschreven voor externe aannemers, waarvan 900 
herstellingen en 105 opdrachten die onder periodiek onderhoud vallen. 
 

2.7.4 Bedragen onderhoud en herstellingen 
 De uitgaven aan werken door externe aannemers bedroegen 789.189,63 euro. 
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Hoofdstuk 3: Wonen 
3.1 Overzicht woningen 
3.1.1 Oostende 
 3.1.1.1 Totaal aantal woningen 
   

Het grootste deel van het patrimonium van De Gelukkige Haard is in Oostende gelegen. In 
totaal beschikt De Gelukkige Haard over 1804 sociale huurwoningen, waarvan er 1721 in 
Oostende gelegen zijn. 

De laatste jaren werden er forse inspanningen geleverd om nieuwbouwwoningen te 
realiseren. Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag op de wachtlijst van kandidaat-
huurders. 

Sinds 2005 werden in totaal 275 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. 

 

 

Gerealiseerde nieuwbouw sinds 2005: 

01/09/2005: 99 app K. Goetghebeurstraat 2-4-6, Cardijnplein 9-10-11 

01/02/2009: 27 app K. Goetghebeurstraat 8 

01/05/2012: 6 app Torhoutsesteenweg 117 

01/07/2012: 8 app Antwerpenstraat 13-15 

01/01/2013: 18 app Elisabethlaan 337 en 365 

01/09/2013: 10 app Koningstraat 50-80 

01/03/2014: 5 app Nieuwpoortsesteenweg 699 

01/04/2014: 4 huizen Stuiverstraat 239 

01/11/2014: 11 app Aartshertoginnestraat 31 

01/12/2016: 12 app Torhoutsesteenweg 231 

01/07/2017: 21 app Torhoutsesteenweg 316 

01/02/2018: 26 app Wittenonnenstraat 37-43 

01/12/2018: 3 app Kaïrostraat 61 

01/09/2019: 20 app + 5 huizen Honoré Borgersstraat 42-44 

 

 

Momenteel zijn er nog een aantal werven in aanbouw en staan er enkele projecten nog op 
stapel. 

Daarnaast zetten we sinds het jaar 2000 systematisch in op de renovatie van het oude 
patrimonium. Vroeger werd dit met eigen middelen bekostigd. Intussen is er in 2019 een 
renovatiereeks van 27 woningen opgeleverd waarbij dit met een NFS3 lening gefinancierd 
werd en is er ook een nieuwe aanbesteding gepubliceerd voor de renovatie van een nieuwe 
reeks van 27 woningen.  
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 3.1.1.2 Aantal verhuurde woningen 
 

Globaal maken we een onderscheid tussen 3 verschillende types woningen, nl. huizen, 
appartementen en duplexwoningen. Duplexwoningen zijn huizen die in 2 
wooneenheden verdeeld zijn. De opsplitsing kan horizontaal zijn met als gevolg een 
duplex benedenverdieping en een duplex bovenverdieping (met buitentrap). De 
opsplitsing kan ook verticaal zijn (duplex voorkant en een duplex achterkant). 

In Oostende is de verdeling tussen de volgende types als volgt: 

- 527 huizen 
 

- 1122 appartementen 
 

- 72 duplexwoningen 

 

 
 

De 527 huizen in Oostende hebben 1 tot 5 slaapkamers. Het grootse deel van de 
huizen heeft 3 slaapkamers. Dit zijn huizen met een rationele bezetting van 4 tot 5 
personen. Dit wil zeggen dat deze type woning aan een gezin met 2 of 3 kinderen kan 
verhuurd worden. Een alleenstaande ouder wordt steeds gelijkgesteld met een koppel 
met kinderen.  

 

- Huizen met 1 slaapkamer:  6  
- Huizen met 2 slaapkamers: 10 
- Huizen met 3 slaapkamers: 450 
- Huizen met 4 slaapkamers: 58 
- Huizen met 5 slaapkamers: 3 

 

 

 

In onderstaande diagram ziet u de verdeling terug tussen het aantal slaapkamers: 

overzicht patrimonium

huis app duplex
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We stellen vast dat het aanbod van huizen met 4 en 5 slaapkamers beperkt is. Voor gezinnen 
met 4 of meer kinderen is het aanbod bijgevolg veel beperkter. Ook hebben grote gezinnen 
meestal een duidelijke voorkeur voor huizen boven appartementen. De tuin is een extra troef 
voor de kinderen om buiten te kunnen spelen. Huizen bouwen voor grote gezinnen is een 
uitdaging naar de toekomst toe. Bouwgrond voor huizen in Oostende zijn nl. schaars. 

 

 3.1.1.3 Aantal verhuurde appartementen 
  

Het grootste deel sociale huurwoningen in Oostende zijn appartementen. Op 31/12/2019 
bestaat het patrimonium van De Gelukkige Haard uit 1122 appartementen. 

 
 

  

Aantal slaapkamers per huis

huis 1 slk huis  2 slk huis 3 slk huis 4 slk huis  5 slk

overzicht patrimonium Oostende

huis app duplex
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De verdeling van het aantal slaapkamers bij de appartementen is als volgt: 

- Appartement met 1 slaapkamer: 533 
- Appartement met 2 slaapkamers: 1132 
- Appartement met 3 slaapkamers: 522 
- Appartement met 4 slaapkamers: 58 

 

 
 

Het overgrote deel van de appartementen heeft 1 of 2 slaapkamers. In Oostende is een groot 
deel van de populatie ouder dan 60 jaar en alleenstaand. Om tegemoet te komen aan de grote 
vraag voor appartementen voor alleenstaanden heeft De Gelukkige Haard enkele jaren 
geleden beslist om 2-slaapkamer appartementen ook toe te wijzen aan alleenstaanden. Als er 
dan kinderen of kleinkinderen wensen te overnachten bij hun grootouder, dan is er voor hen 
ook een slaapkamer voorzien. Door dit toe te passen kunnen alleenstaanden bij De Gelukkige 
Haard sneller toegang krijgen tot een betaalbare sociale huurwoning. 

Appartementen met 3 of 4 slaapkamers worden toegewezen aan gezinnen met meerdere 
kinderen. We stellen toch vast dat gezinnen bij het maken van hun keuzen aangeven dat zij de 
voorkeur hebben voor een huis. 

  

 3.1.1.4 Aantal verhuurder duplexen 
 

Het kleinste deel van het patrimonium bestaat uit duplexwoningen, 72 in totaal. We 
bespraken eerder al op welke soorten duplexen er bestaan qua opsplitsing (boven/beneden 
en voorkant/achterkant). 

 

 

Aantal slaapkamers per appartement

app 1 slk app 2 slk app 3 slk app 4 slk
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64 duplexwoningen hebben 2 slaapkamers, slechts 8 duplexwoningen hebben 3 slaapkamers. 

 

Duplexwoningen worden de laatste jaren niet meer als type gebouwd. Deze woningen zijn 
gelegen in het ouder patrimonium. In het verleden werden enkele van deze woningen 
gerenoveerd omdat ze in feite niet minder aangepast zijn aan de huidige normen van 
wooncultuur. 

 

 3.1.1.5 Aantal slaapkamers 
 

In de voorbije hoofdstukken maakten we een onderscheid tussen het type woning en het 
aantal slaapkamers. Samenvattend geven we nog eens het overzicht van de verschillende type 
woningen en aantal slaapkamers verdeeld over de wijken. 

 

  huis app duplex totaal 

cité Edebau 65 0 16 81 

Mariakerke 37 0 20 57 

Stene 28 8 16 52 

Zandvoorde 52 0 20 72 

De Nieuwe Stad 20 531 0 551 

Sluisvliet 0 110 0 110 

Zilverwijk 308 124 0 432 

Aantal slaapkamers per duplexwoonst

duplex 2 slk duplex 3 slk
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Terve 8 0 0 8 

Visserskwartier 0 101 0 101 

Achturenhuis 0 52 0 52 

Hazegras 0 51 0 51 

Binnen Centrum 0 63 0 63 

Buiten centrum 9 82 0 91 

Totaal 527 1122 72 1721 

 

 

Wat betreft het totaal aantal slaapkamers van de sociale huurwoningen in Oostende ziet de 
verdeling er als volgt uit: 

 

 
 3.1.1.6 Aantal verkochte woningen en openbare verkopen 

Van de wijk Terfve werden 2 woningen openbaar verkocht  

 
  
  

379

770
570

63 3

1 slaapkamer 2 slaapkamers 3 slaapkamers 4 slaapkamers 5 slaapkamers

Aantal slaapkamers huurwoningen 
Oostende
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3.1.1.7 Gemiddelde huurprijs 
  

In onderstaande grafiek ziet u de verdeling terug van de huurprijzen die in Oostende voor een 
sociale woning betaald worden. Dit is een overzicht van de reële huurprijs zonder de 
huurlasten. 

   

van... € tot …. € aantal huurders percentage 

173,53 198,31 224 13,29% 

198,32 223,1 314 18,63% 

223,11 247,89 262 15,54% 

247,9 272,68 142 8,40% 

272,69 297,47 113 6,70% 

297,48 322,26 97 5,75% 

322,27 347,05 65 3,85% 

347,06 371,84 56 3,32% 

371,85 396,63 64 3,80% 

396,64 421,42 37 2,19% 

421,43 446,21 32 1,90% 

446,22 470,99 36 2,13% 

471   243 14,42% 
 

Meer dan de helft van de huurders (55,86%)  betaalt een huurprijs die lager is dan 272,69 
euro. Slechts 14,42% van de huurders betaalt een huurprijs die hoger ligt dan 470,99 euro. 

 

 3.1.1.8 Aantal autostandplaatsen/garages 
 

In Oostende beschikt De Gelukkige Haard in totaal over 692 autostandplaatsen en garages. Bij 
nieuwbouwprojecten worden de laatste jaren steeds rekening gehouden met de 
parkeermogelijkheden bij het gebouw. 

In 2019 hebben we vastgesteld dat er bij de ondergrondse parking aan de Guldensporenlaan 
problemen waren naar veiligheid. Veel huurders wilden daarom hun plaats ruilen naar een 
andere parking of zegden hun garagebox op. Er werd hierom besloten om de poorten van de 
garages die niet verhuurd werden open te zetten en vast te maken. Dit om te vermijden dat 
de garages gekraakt werden door personen die in feite niets te zoeken hadden in de 
ondergrondse parking. 

Voor wat betreft de parkeer plaatsen in het centrum werden de huurprijzen voor alle niet-
sociale huurders marktconform gemaakt. Dit nadat De Gelukkige Haard had vastgesteld dat 
sommige huurders hun plaats goedkoop huurden om daarna duur door te verhuren. 
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 3.1.1.9 Aantal handelspanden 
 

In totaal bezit De Gelukkige Haard 16 handelspanden. In 2019 werden er 4 handelspanden 
(opnieuw) verhuurd. 

Het café gelegen aan de Korenbloemlaan 71-75 werd opnieuw verhuurd. Het heet nu café ’t 
Centrum en is een ontmoetingsplaats voor huurders uit de wijk. 

Het handelspand gelegen aan de St. Niklaasstraat 2 werd ook opnieuw verhuurd. Het was 
jarenlang een opslagruimte voor een winkel en wordt nu gebruikt als opslagruimte voor een 
restaurant in de buurt. 

Het handelspand in de Langestraat 64 wordt verhuurd als kruidenierswinkel. Wat verder in de 
straat wordt er al een pand verhuurd als nachtwinkel. 

Ook werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ARKTOS vzw voor het pand 
gelegen in het Winkelpad 38-40. De voormalige buurtshop wordt nu gebruikt als 
ontmoetingsplaats voor jongeren. 

 

3.1.2 Bredene 
 3.1.2.1 Totaal aantal woningen 
 

Het aanbod sociale huurwoningen in Bredene is eerder beperkt. In totaal worden 83 woningen 
te huur aangeboden in deze Gemeente. Dit brengt het totale patrimonium van De Gelukkige 
Haard op 31 december 2019 op 1804 sociale huurwoningen. 
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3.1.2.2 Aantal verhuurde woningen 
 

 Het aanbod sociale huurwoningen in Bredene bestaat enkel uit huizen.  

 

 
 

 

Er zijn 4 huizen met 1 slaapkamer voor een alleenstaande persoon. Voor de huizen met 2 
slaapkamers is de rationele bezetting 2 tot 3 personen. Een koppel, een koppel met kind, of 
een alleenstaande ouder met kind kan deze type woning huren.  

Voor de huizen met 3 slaapkamers bedraagt de rationele bezetting 4 tot 5 personen. Gezinnen 
bestaande uit 2 tot 3 kinderen kunnen dergelijke woning toegewezen worden. 

 

 3.1.2.3 Aantal verhuurde appartementen 
 

In Bredene bezit De Gelukkige Haard geen sociale huurappartementen of duplexwoningen. Er 
is nog wel bouwgrond beschikbaar waardoor hier nog mogelijkheden zijn om te bouwen in de 
toekomst. 

 

 3.1.2.4 Aantal verhuurder duplexen 
  

 Er zijn momenteel geen duplexwoningen te huur in Bredene. 

 

 3.1.2.5 Aantal slaapkamers 
  

In de grafiek in hoofdstuk 3.1.2.2 kunt u zien dat het grootste aanbod in Bredene uit huizen 
met 3 slaapkamers bestaat. Het aanbod voor alleenstaanden en koppels is eerder beperkt. 
Voor gezinnen met meer dan 3 kinderen is er momenteel geen aanbod. 

4

14

65

1 slaapkamer 2 slaapkamers 3 slaapkamers

aantal slaapkamers huurwoningen 
Bredene
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 3.1.2.6 Aantal verkochte woningen en openbare verkopen 
 

 3.1.2.7 Gemiddelde huurprijs 
 

In onderstaande grafiek ziet u de verdeling terug van de huurprijzen die in Bredene voor een 
sociale woning betaald worden. Dit is een overzicht van de reële huurprijs zonder de 
huurlasten. 

   

van... € tot …. € aantal huurders percentage 

173,53 198,31 0 0,0% 

198,32 223,1 4 4,81% 

223,11 247,89 14 16,86% 

247,9 272,68 6 7,23% 

272,69 297,47 7 8,43% 

297,48 322,26 6 7,23% 

322,27 347,05 2 2,40% 

347,06 371,84 4 4,81% 

371,85 396,63 1 1,20% 

396,64 421,42 3 3,61% 

421,43 446,21 5 6,02% 

446,22 470,99 4 4,81% 

471   27 32,53% 
  

Meer dan de helft van de huurders (51,77%)  betaalt een huurprijs die lager is dan 371,85 
euro. Een kleine derde van de huurders (32,53%) betaalt een huurprijs die hoger ligt dan 
470,99 euro. 

 

 3.1.2.8 Aantal autostandplaatsen/garages 
 

Er zijn 36 garages in Bredene voor 83 woningen. De garages mogen enkel gebruikt worden 
voor het stallen van voertuigen en rijwielen. De garages zijn allemaal verhuurd. 

 

 3.1.2.9 Aantal handelspanden 
 

 In Bredene worden er geen handelspanden verhuurd door De Gelukkige Haard. 
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3.1.3 Evolutie van patrimonium en prognose 2020-2021 
We voorzien een aangroei van 78 appartementen en 11 woningen in 2020. Volgende 
projecten zullen worden opgeleverd in de loop van 2020 – 2021: 

- Aartshertoginnestraat 9-11-13: 26 appartementen 

- Poststraat: 38 appartementen 

- Leffingestraat 120: 14 appartementen 

- Goudvinkenstraat, Bredene: 5 woningen 

- Wielewalenstraat, Bredene: 4 woningen 

- Lupinelaan: 2 woningen 

3.2 Sociale verhuringen 
3.2.1 Profiel huurders 
 

Gezinstype: 

Meer dan de helft van de huurders zijn alleenstaanden. Het aantal éénoudergezinnen met 
kinderen en het aantal koppels met kinderen is vergelijkbaar. Voor de toewijzing van een 
sociale huurwoning maakt dit ook niet een verschil. Een alleenstaande ouder wordt nl. 
gelijkgesteld met een koppel met kinderen voor wat betreft de gezinsgrootte.  

In onderstaande tabel vindt u een overzicht naar gezinstype: 

 

alleenstaande     928 52,48% 
          
1 volwassene + bijwoner   9 5,90% 
          
eenoudergezinnen        
1 volwassene + kind(eren)   248 14,02% 
1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s) 8 4,52% 
          
koppel met kinderen       
2 volwassene + kind(eren)   241 13,63% 
2 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s) 2 0,11% 
          
koppel zonder kinderen       
2 volwassene    329 18,60% 
2 volwassene + bijwoner(s)   2 0,11% 

 

Gezinsgrootte: 

Voor wat betreft de gezinsgrootte van een huurder ziet de verdeling er als volgt uit: 
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Meer dan de helft van de huurders is een alleenstaande persoon. We zullen verder bij de 
verdeling van de leeftijd zien dat de huurder in vele gevallen meer dan 60 jaar is. De 
woningmarkt in Oostende en Bredene heeft dus vooral nood aan betaalbare woningen voor 
alleenstaande senioren.  

Slechts 2 % van de huurders hun gezin bestaat uit minimum 6 personen. Het aanbod voor 
grote gezinnen is echter beperkt waardoor de instroom voor grote gezinnen eerder beperkt is. 

 

Leeftijd van de huurder: 

 

 

 

 

55% van de huurder is ouder dan 60 jaar. Slechts 2,6 % van de huurders is jonger dan 30 jaar.  

Dit valt te verwachten als we kijken naar het profiel van de inwoners van Oostende en 
Bredene. Aan de kust ligt de gemiddelde leeftijd hoger dan in andere gebieden. 

gezinsgrootte

alleenstaande 2 personen 3 personen 4 personen

5 personen 6 personen 7 personen
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Nationaliteit: 

 Slechts een kleine minderheid van de huurders (9.21%) heeft geen Belgische nationaliteit.  

 

 

Inkomen: 

van tot aantal percentage 

0,00 € 6 197,33 € 41 2,32% 

6 197,34 € 7 436,80 € 16 0,91% 

7 436,81 € 8 676,27 € 15 0,85% 

8 676,28 € 9 915,74 € 21 1,19% 

9 915,75 € 11 155,21 € 71 4,02% 

11 155,22 € 12 394,68 € 71 4,02% 

12 394,69 € 13 634,15 € 139 7,87% 

13 634,16 € 14 873,62 € 311 17,60% 

14 873,63 € 16 113,09 € 167 9,45% 

16 113,10 € 17 352,56 € 127 7,19% 

17 352,57 € 18 592,03 € 154 8,72% 

18 592,04 € 19 831,50 € 70 3,96% 

19 831,51 € 21 070,97 € 61 3,45% 

21 070,98 € 22 130,44 € 57 3,23% 

22 310,45 € 23 549,91 € 48 2,72% 

23 549,92 € 24 789,38 € 51 2,89% 

24 789,39 € 26 028,85 € 41 2,32% 

nationaliteit

Belgische nationaliteit niet-Belg en EU-burger niet EU-burger
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26 028,86 € 27 268,32 € 27 1,53% 

27 268,33 € 28 507,79 € 32 1,81% 

28 507,80 € 29 747,26 € 31 1,75% 

29 747,27 € 30 986,73 € 31 1,75% 

30 986,74 € 32 226,30 € 25 1,41% 

32 226,21 € 33 465,67 € 20 1,13% 

33 465,68 € 34 705,14 € 17 0,96% 

34 705,15 € 35 944,61 € 8 0,45% 

35 944,62 € 37 184,08 € 11 0,62% 

37 184,09 € 38 423,55 € 13 0,74% 

38 423,56 € 39 663,02 € 7 0,40% 

39 663,03 € 40 902,49 € 8 0,45% 

40 902,50 € 42 141,96 € 6 0,34% 

42 141,97 € 43 381,43 € 10 0,57% 

43 381,44 € 44 620,90 € 5 0,28% 

44 620,91 € 45 860,37 € 9 0,51% 

45 860,38 € 47 099,84 € 4 0,23% 

47 099,85 € 48 339,31 € 5 0,28% 

48 339,32 € 49 578,78 € 4 0,23% 

49 578,79 € 50 818,16 € 7 0,40% 

50 818,17 €   26 1,47% 
 

Eén vijfde van de huurders (21,16%) heeft een inkomen minder dan 13634,16 euro. Dit 
inkomen is vergelijkbaar met een inkomen van een gezin dat een leefloon krijgt. 

Bijna de helft van de huurders (48,21%) heeft een inkomen dat lager ligt dat 16113,10 euro. 

De financiële middelen van de gemiddelde huurder is dus beperkt. Dit verklaart ook de lage 
huurprijzen omdat het inkomen hierbij een grote factor is. 

Een klein percentage van de huurders (1,47%) heeft een inkomen hoger dan 50818,16 euro. 
Huurders met dit inkomen zouden in principe ook op de privé-markt kunnen huren. Meestal 
huren zij reeds vele jaren hun sociale woning en wensen zij huurder te blijven van De 
Gelukkige Haard. Mocht het inkomen toch nog dalen wegens vb. het overlijden of verhuis van 
hun partner, dan hebben zij de garantie dat hun huurprijs mee aangepast zal worden. 
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3.2.2 Aantal huuropzeggingen 
  

In 2019 gaven 71 huurders huuropzeg van hun sociale huurwoning. Dit is een daling t.o.v. 
2018 toen 80 huurders hun opzeg betekenden. Het aantal huuropzeggingen fluctueert elk jaar 
lichtjes. 

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal huuropzeggingen van de laatste 3 jaar.  

 

 

 

De verschillen in huuropzeg is vooral terug te vinden bij de huurders die een appartement 
huren. Dit is eenvoudig te verklaren omdat het aanbod appartementen groter is. 

Van de 69 ontvangen huuropzeggingen waren er 18 die hun opzeg gaven omdat ze muteerden 
naar een aangepaste woning binnen de maatschappij. 19 huurders gaven hun huuropzeg 
omdat ze verhuisden naar een rusthuis. 6 huurders waren overleden en waren er geen 
overgebleven huurders meer in de woning. Dit betekent dat slechts 26 huurders hun opzeg 
gaven om een andere reden.  
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De opzegtermijn verschilt van de reden van huuropzeg. Indien een huurder naar een 
woonzorgcentrum verhuist en hiervan een bewijs voorlegt, dan bedraagt de opzegtermijn 1 
maand.  

Bij een overlijden eindigt het huurcontract van rechtswege op het einde van de tweede maand 
na het overlijden van de laatste huurder. 

Bij een gewone huuropzeg bedraagt de opzegtermijn 3 maanden ingaand de eerste dag van 
de maand volgend op de aangetekende brief met de huuropzeg. 

 

3.2.3 Lokale toewijzingsreglement 
 

3.2.3.1 Gewone toewijzingen 
 

In 2019 werden er 99 sociale huurwoningen toegewezen. In de onderstaande grafiek ziet u de 
evolutie terug van de laatste 3 jaar. Het aantal toewijzingen ligt in dezelfde trend van 2017 
toen er 101 toewijzingen waren. 

 

 

 

 

De toewijzing van een woning gebeurt volgens de eerst gerangschikte kandidaat, rekening 
houdend met een aantal wettelijke absolute prioriteiten. Uiteindelijk werden er in 2019 67 
woningen toegewezen volgens zonder wettelijke prioriteiten. Dit betekent dat er 32 kandidaat-
huurders een toewijzing met prioriteit kregen. 
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3.2.3.2 Mutaties 
 

In 2019 hebben we 68 aanvragen tot mutatie ontvangen. 
Elke huurder kan mutatie aanvragen, in 2019 waren volgende prioriteiten nog van toepassing, 
ingeval de woning niet voldoet aan de rationele bezetting of aan de medische toestand van de 
huurder. 
Deze prioriteiten zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur. 
Bij mutatie wordt er telkens gekeken naar eventuele huurachterstand en het onderhoud van de 
woning. 
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 2019 werden er 20 nieuwe aanvragen voor mutatie voorgebracht in de Raad van Bestuur. 

 

3.2.3.3 Versnelde toewijzingen 
 

In 2019 werden er 4 appartementen versneld toegewezen voorgedragen door de Commissie 
versnelde toewijzing.  

Het gaat over een kandidaat-huurder die verbleef in de vrouwenopvang van het CAW, iemand 
die verbleef in de mannenopvang van het CAW, en 2 kandidaat-huurders jonger dan 21 jaar 
die zelfstandig begeleidt gaan wonen. 

Aan de versnelde toewijzing is een begeleidingsovereenkomst gekoppeld van 2 jaar waarin 
een intensieve begeleiding van de kandidaat-huurder door de begeleidende dienst centraal 
staat.  

 

3.2.3.4 Profiel kandidaat-huurders 
 

 Eind 2019 waren er 2673 kandidaten ingeschreven in het register.  

 Er werden 590 nieuwe inschrijven gedaan in 2019. 
 
 In 2019 vond er een verkorte versie van de actualisatie plaats, hierbij is het de bedoeling dat de  
 kandidaat-huurders hun gegevens controleren en indien niet correct deze komen aanpassen.  
 De kandidaten konden ook hun keuze komen aanpassen a.d.h.v. een nieuw keuzeformulier die  
 geldig is vanaf 2020.  
 Bij het niet reageren bleef het dossier en de keuze behouden zoals voordien. 
 Hierdoor zien we ook een kleine aantal schrappingen in tegendeel met de normale actualisatie. 
 

In de loop van 2019 werden er 152 kandidaten geschrapt,  uitgezonderd de kandidaten, die 
geschrapt werden wegens het toekennen van een woning.  
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Dit gebeurde om volgende redenen: 86 kandidaten werden geschrapt op eigen verzoek (hiervan 
zijn er 31 tijdens de actualisatie), 39 wegens een  2e weigering van een sociale woning, 2 wegens 
het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het ogenblik van de toewijzing, 25 wegens 
inkomsten te hoog bij actualisatie. 
Het aantal inschrijvingen ligt lager dan in 2018, dit komt doordat in 2018 een enorme aantal 
huurders mutaties hebben aangevraagd wegens de mededeling van renovatie in de wijk 
Zilverlaan. 
 

  
Hieronder hebben we een overzicht van de kandidaat-huurders volgens: 
 
- gezinsinkomen 

Hierbij ziet men dat het grootste aantal kandidaten een laag inkomen heeft, hieruit kan men  
afleiden dat het er zeker nog nood is aan het bouwen van sociale woningen. 
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Uit onderstaande grafiek kan men afleiden dat er maar een heel klein aantal van de kandidaat- 
huurders een nationaliteit hebben die niet Belg of EU is. 
 

 
 
- lokale binding 

Naast de optionele voorrangsregels is er ook nog de lokale binding. 
 
Voor Stad Oostende: 
1. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken  
in Oostende wonen op het ogenblik van toewijzing. 
2. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken in  
Oostende wonen op het ogenblik van toewijzing. 
3. Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar  
voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van Oostende.  
Deze regel is van toepassing op alle sociale huurwoningen op het grondgebied van Oostende. 
 
Voor Gemeente Bredene: 
1. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken  
in Bredene wonen op het ogenblik van toewijzing. 
2. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken in  
Bredene wonen op het ogenblik van toewijzing. 
3. Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar  
voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van Bredene.  
Deze regel is van toepassing op alle sociale huurwoningen op het grondgebied van Bredene. 
 
Kandidaat-huurders die hun domicilie hebben buiten ons werkgebied, maken weinig kans op een  
toewijzing. 
 
Uit onderstaande grafiek kan men afleiden dat er 312 kandidaat-huurders buiten het werkgebied  
wonen. 
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- gezinsgrootte 

Op deze grafiek ziet men dat de gezinnen van meer dan de helft van de kandidaten bestaat uit 1  
persoon. 
De Gelukkige Haard heeft een aanpassing gedaan voor alleenstaanden aangezien de wachttijden  
voor anders enorm lang waren. De alleenstaande hebben ook recht op een appartement  
met 1 grote en 1 kleine slaapkamer, hierdoor kunnen zij een ruimere keuze maken. 
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- leeftijd 
Meer dan een derde van onze kandidaat-huurder zijn 50-plussers , hierdoor is er zeker nood aan  
aangepaste woningen. 
 

 
 
 

3.2.4 Sociale dienst 
 

De sociale dienst kreeg er begin 2019 een nieuwe collega bij die in hoofdzaak verantwoordelijk is voor 
de opvolging van nieuwe huurders. Er wordt twee keer een huisbezoek ingepland.  Dit vooral om nieuwe 
huurders bijkomend te informeren en om een eerste evaluatie uit te voeren. Het eerste huisbezoek 
wordt doorgaans ingepland na 2 maanden. Na circa 2 jaar wordt opnieuw een huisbezoek uitgevoerd. 
Naast een 2de evaluatie van de bewoner, is het belangrijk dat ook de bewoner de maatschappij kan 
evalueren. Aan de hand van de verkregen feedback kan de maatschappij haar dienstverlening aanpassen 
waar nodig.  

Daarnaast blijft de sociale dienst haar rol als klachtenbehandelaar en aanspreekpunt voor eventuele 
betalingsproblemen vervullen.  

 3.2.4.1 Samenwerking samenlevingsopbouw 
 

De Gelukkige Haard zet de samenwerking met samenlevingsopbouw verder. Verbinden van de gezinnen 
vanuit vrijetijdsbeleving & welzijnsondersteuning werden als algemene doelstelling omschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst die reeds werd opgemaakt in 2018. Daarnaast ook het openstellen van 
locaties voor externe welzijnsgerichte organisaties die outreachend werken. Het familiesalon in de wijk 
‘Sluisvliet’ is hier een concreet voorbeeld van. In een familiesalon kunnen ouders elkaar op een 
laagdrempelige manier ontmoeten. Verhalen, signalen en hulpvragen worden door hulpverleners 
opgepikt. Dat brengt ook gepaste hulp met zich mee, opvoedingsondersteuning, een gerichte 
doorverwijzing etc.  

Ook ‘nieuw leven in de nieuwe stad’ blijft een lopend project waarbij er initiatieven genomen worden 
die de sociale cohesie, publieke vertrouwdheid en het veiligheidsgevoel in de Nieuwe stad ten goede 
komen. De inbreng van de bewoners staat centraal. 
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 Ook intern probeert De Gelukkige Haard participatie van haar bewoners te stimuleren. De 
huurdersadviesraad kwam 2 maal samen in 2019. Bezorgheden van bewoners omtrent de renovatie van 
de Zilverwijk, een gedoogbeleid voor het hebben van huisdieren, camerabewaking in appartementen… 
De huurdersadviesraad heeft een belangrijke rol om dergelijke bezorgdheden, ideeën, adviezen te 
signaleren aan de raad van bestuur.  

 

3.2.5 Huurprijsberekening 
  

 In 2019 wordt zoals in voorgaande jaren de huurprijs als volgt bepaald 

= 1/55ste van het geïndexeerd gezinsinkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting + 
huurlasten 

 

De huurprijsberekening vanaf dit jaar wordt gewijzigd door het invoeren van de 
solidariteitsbijdrage. Vanaf 1 januari 2019 betalen huurders met een hoger inkomen een groter 
aandeel in de huurprijsberekening. Zo neemt u: 

-1/54ste, als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125% 
van de toepasselijke inkomensgrens 

-1/53ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, maar 
lager dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens 

-1/52ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens. 

De bovengrens van de huurprijs (excl. Huurlasten) blijft de basishuurprijs. Dit wijzigt niet. 

  

Gezinskorting 

1 persoon ten laste = € 19, dubbele persoon ten laste = € 38, halve persoon ten laste = € 9, 5  

Het totaal aantal personen ten laste bepaalt dus de gezinskorting. 

Maandelijks te betalen huur 

Dit bedrag dient u maandelijks te betalen (eventueel verhoogd met een aflossing). 

  

3.2.6 Wijzigingen Kaderbesluit 
  

In 2019 zijn er geen grote wijzigingen in het Kaderbesluit Sociale Huur. Wel worden er reeds 
voorbereidingen getroffen voor de wijzigingen die zullen doorgaan met de ‘Vereenvoudiging 
van het Kaderbesluit Sociale Huur’ die in werking zal treden. Voor de Huurschatter die vanaf 
2020 de basishuurprijs zal betalen moet nl. een groot aantal data bezorgd worden aan de 
VMSW. 

3.2.7 Tijdelijke bezetting buiten sociaal huurstelsel 
 

In 2019 zijn er 2 extra woningen in verhuring genomen door Samenlevingsopbouw, dit brengt 
het totaal op 5 woningen eind 2019. De woningen die verhuurd worden in dit project zijn 
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woningen die leeg staan in afwachting van een renovatieproject die start in 2020. 
Samenlevingsopbouw verhuurt in dit project deze woningen aan huurders die dreigen op 
straat terecht te komen. Zo kunnen zij gedurende een periode van 6-9 maanden een woning 
zoeken op de privé-markt. Samenlevingsopbouw betaalt de helft van de markthuurwaarde van 
de woning.  

 

3.3 Huurinkomsten 
3.3.1 Totaal op jaarbasis 

Te betalen door zittende huurder   

 Totaal per maand (gemiddeld) 636.208,62 

 Totaal per jaar  7.634.503,44 

Winkels   

 Totaal per maand (gemiddeld)  8.004,42  

 Totaal per jaar   96.053,03  

Antennes   

 Totaal per maand (gemiddeld)  2.356,55 

 Totaal per jaar   28.278,60 

iet sociale huurders van garages e.a.   

 Totaal per maand (gemiddeld)  5.153,98  

 Totaal per jaar   61.847,74  

Algemeen Totaal   

 Totaal per maand (gemiddeld)  651.723,57  

Totaal per jaar  7.820.682,81  

 

3.3.2 Achterstallen 
 

In 2019 behandelde de sociale dienst 348 dossiers omtrent huurachterstal bij zittende huurders. De 
maatschappij streeft er steeds naar om de achterstal via een afbetalingsplan of minnelijke schikking te 
regelen. De tussenkomsten variëren. Herinneringsbrieven, huisbezoeken met het C.A.W., 
doorverwijzingen naar schuldhulpverlening etc. Iedereen kan om uiteenlopende redenen plots met 
betalingsmoeilijkheden geconfronteerd worden. Met die benadering in het achterhoofd wordt er naar 
een oplossing gezocht. Het is niet de bedoeling om huurders met betalingsmoeilijkheden nog meer op 
kosten te jagen.   
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3.3.3. Uithuiszetting 
 

In 2019 was er in 6 dossiers sprake van een uithuiszetting. Het gemiddelde van 1 tot 2 uithuiszettingen 
per jaar werd hiermee overschreden. Een aantal nuances zijn wel nodig. In 2018 was er bijvoorbeeld 
geen enkele uithuiszetting, wel lopende gerechtelijke procedures die pas in 2019 resulteerden in een 
effectieve uithuiszetting. Het ging om zeer problematische dossiers waar geen enkele regeling meer 
getroffen kon worden. Steeds was er naast een zeer hoge huurachterstal ook sprake van een 
problematische wooncultuur of extreme aanhoudende overlast. Om het rustig huurgenot van alle 
huurders blijvend te garanderen, is een beslissing tot een effectieve uitdrijving soms noodzakelijk. 

 

Hoofdstuk 4: Onroerende transacties 
4.1 overzicht onbebouwde gronden 
We hebben nog onbebouwde gronden in de wijk:  

- Zilverlaan 
- Bredene 
- Cardijnplein 6 – 7 -8  
- St. Paulusstraat  
- St. Franciscusstraat 49 – 51 
- Kaaistraat 51 
- Boomgaardlaan  
- Sluisvliet 
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4.2. Verkoop 
Er werden geen onbebouwde gronden verkocht in 2019 

  

4.3 Aankoop 
In 2019 werden 2 percelen grond aangekocht. Eén te Sint-Paulusstraat 63 en één te 
Nieuwpoortsesteenweg 685. 

 

 

Hoofdstuk 5: Klachten 
5.1 Cijfers 2019 
 

 

 

 

 

Klachten 2019

Administratieve werking en beheer Extern personeel - aannemers

Vochtproblemen Leefbaarheid

Toewijzing huurwoning Vochtproblemen

Intern personeel



38 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Klachtenbeleid 
 

Het is de sociale dienst van De Gelukkige Haard die, naast haar andere taken, instaat voor de 
klachtenbehandeling. Dat luik omvat de opvolging van meldingen (cfr. overlast, conflicten) en de 
effectieve klachten over De Gelukkige Haard. Verhaalprocedures bij 'Wonen-Vlaanderen' worden 
doorgaans door de dienst inschrijving & verhuring verder opgevolgd. 

Meldingen 2019

Domiciliefraude - bijwoning Garage - standplaatsen - fietsenberging

Herstellingen Huisdieren

Huisvuil Leefbaarheid

Sluikstorten Tuinonderhoud

Vandalisme
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Zoals in haar visie omschreven, moet de sociale dienst een laagdrempelig aanspreekpunt zijn, waar alle 
huurders en kandidaat - huurders terecht kunnen met vragen, verzuchtingen en klachten. De sociale 
dienst wil vooral een klimaat van verdraagzaamheid en assertiviteit onder haar huurders om uiteindelijk 
minder meldingen en klachten rond leefbaarheid te ontvangen. Ze beseft tegelijkertijd de helende 
werking van een luisterend oor en het geven van erkenning bij bepaalde frustraties. Het is bovendien 
belangrijk om aandacht te hebben bij ogenschijnlijke futiliteiten. Veelal wordt de sociale dienst met de 
vraag achter de vraag geconfronteerd. Vraagverduidelijking en een luisterend oor staan centraal. Op 
het laatste klachtenmanagement werd in een uiteenzetting verwezen naar herstelgericht werken. Een 
mooie nuance op het feit dat alles 'opgelost' moet zijn. Als klachtenbehandelaar in een sociale 
huisvestingsmaatschappij is dit op z'n minst herkenbaar bij aanhoudende burenconflicten. 

Binnen de eigen organisatie is de klachtenbehandelaar gekend en aanspreekbaar. Zowel onder de 
bedienden, de werkmannen, de poetsvrouwen en het bestuur. Het intern kwaliteitshandboek voor de 
sociale dienst beschrijft het belang van een goed netwerk. Intern, maar uiteraard ook extern. Om tot 
kwaliteitsvolle oplossingen te komen voor de diverse problemen is een gezonde interne samenwerking 
immers noodzakelijk. Vaak moet de klachtenbehandelaar informatie of advies inwinnen bij zijn collega's. 
Elke klachtenbehandelaar, in elk geval in sociale huisvestingsmaatschappijen, zal dit wellicht beamen. 
De klachtenbehandelaar kan met een gerust hart en vol vertrouwen stellen dat er geen drempels zijn 
om informatie of advies in te winnen en concludeert hiermee een goede interne samenwerking. In de 
praktijk stelt de klachtenbehandelaar qua communicatie een laagdrempelig tweerichtingsverkeer vast. 

Ook met de belangrijkste externe partners heeft de klachtenbehandelaar het gevoel dat er een goede 
samenwerking is. Diensten zoals onder meer C.A.W. , wijkinspecteurs... 

Met de oprichting van een sociale dienst binnen de maatschappij, werd herhaaldelijk in nieuwsbrieven 
of op bewonersvergaderingen de werking voorgesteld. Cfr. Waarvoor kan je terecht op de sociale 
dienst? Actueel wordt bij elke nieuwe huurder twee maal een huisbezoek uitgevoerd. Tijdens het eerste 
huisbezoek wordt onder meer toegelicht hoe de huurder een klacht kan indienen of iets kan melden. 
Het tweede huisbezoek gaat breder. Er wordt op dat moment effectief feedback aan de huurder 
gevraagd. Ook hier wil de klachtenbehandelaar immers tweerichtingsverkeer.  

Sinds 2018 wordt met een andere module gewerkt om meldingen & klachten te registreren. De 
klachtenbehandelaar stelt vast dat dit een beter registratiesysteem is. Elke melding of klacht heeft een 
afzonderlijke klachtenfiche met een log van tussenkomsten. (cfr. historiek) 

Bij de behandeling van klachten kan wederom rechtstreeks verwezen worden naar de visie van de 
sociale dienst: 'bij individuele problemen en / of conflicten met meerdere partijen moet er 
probleemoplossend gehandeld worden ; ' de sociale dienst moet onpartijdig zijn in haar bemiddeling'.  

Klachten tegen de maatschappij worden quasi onmiddellijk opgevolgd en krijgen prioriteit. De 
klachtenbehandelaar poogt om dit binnen redelijke termijn op te lossen. Decretaal is er een termijn van 
45 dagen voorzien. De praktijk leert dat dit ruim voldoende is.  

Ook bij meldingen van burenconflicten probeert de sociale dienst zo snel mogelijk tussen te komen. De 
klachtenbehandelaar stelt immers vast dat de melder een snelle oplossing verwacht, soms tot in het 
absurde.  Dit is eigen aan een moderne samenleving. De snelste oplossing is echter niet altijd de beste.  

Een luisterend oor en de erkenning voor het ongenoegen wordt als cruciaal deel van de oplossing of het 
herstel aanzien. De sociale dienst probeert in het achterhoofd te houden dat er altijd wel nog 'iets' kan 
ondernomen worden om enigszins een herstel te bekomen. Een doorverwijzing bijvoorbeeld wordt ook 
als deel van de oplossing aanzien. 
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Een antwoord op een klacht is logischerwijze op maat. Het aantal is dusdanig laag dat dit een evidentie 
is. Alle klachten en meldingen zijn in de statistiek ingedeeld in categorieën. Los daarvan is de 
klachtenbehandelaar zich bewust van het unieke karakter achter elke situatie en conflict, in het 
bijzonder over de gelaagdheid of de vraag achter de vraag. Kortom de klachtenbehandelaar moet een 
duidelijk antwoord formuleren en probeert dat ook steeds te doen. 

De klachtenbehandelaar heeft voldoende gelegenheden (interne vergaderingen; rechtstreeks overleg 
met directeur , diensthoofden...) om zaken door te communiceren. Klachten over de maatschappij 
worden geagendeerd op de eerstvolgende raad van bestuur. De finale klachtenrapportage wordt ook 
integraal overgenomen in het jaarverslag. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt dit luik 
uiteengezet. 

Wat opvalt in de statistiek is dat de meldingen rond 'leefbaarheid' er opnieuw boven uit steken. Dit zijn 
meldingen van samenlevingsconflicten tussen bewoners. De conflicten zijn zeer uiteenlopend. De 
oorzaken van die conflicten zijn dat trouwens ook.  Ze ontstaan door generatiekloven, xenofobie, 
normverschillen etc...  Vandaar dat de sociale dienst zijn pijlen vooral wil richten op verdraagzaamheid 
en assertiviteit, maar vooral ook op respect voor elkander. Een aanzienlijk deel van de meldingen zijn 
een rechtstreeks gevolg van respectloos gedrag. De sociale dienst zal blijven sensibiliseren om dit tegen 
te gaan.   

Ze wil daarnaast ook inzetten op duidelijke informatieverstrekking.  

De klachten (decreet) tegen de maatschappij zijn uiteenlopend in categorie, maar laag in aantal. De 
statistiek brengt bijgevolg geen globale problemen aan het licht.   

Vanaf februari 2020 zal de sociale dienst bestaan uit 2,5 VE .  De actieve bevraging van zittende huurders 
is recentelijk gestart. De verkregen feedback van zittende huurders zal ook voor de klachtenbehandeling 
relevant zijn.  
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Hoofdstuk 6: Jaarrekening en verslag commissaris 
 

Hieronder vindt u het jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31/12/2019. 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 netto boekwaarde van de totale materiële vaste activa bedraagt per einde boekjaar 
108.487.659,07 EUR, tegenover 103.826.960,11 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 netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 102.057.736,65 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 285.282,10 EUR en betreffen een vervaardiging van 
nieuwe projecten. 
De gebouwen worden afgeschreven ten bedragen van 2.902.510,77 EUR 
 
Installaties, machines en uitrusting: 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 8.076,66 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 1.799,00 EUR en betreffen een aankoop van 
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werkplaatsmaterieel. 
Deze worden afgeschreven ten bedragen van 2.482,94 EUR a rato van 20.00 % per jaar. 
 
Meubilair en rollend materieel: 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 217.738,36 EUR. 
De investeringen van het boekjaar bedragen 25.788,05 EUR en betreffen een aankoop van een 
elektrische fietsen en informaticamateriaal 
Deze worden afgeschreven ten bedrage van 73.386,81 EUR a rato van 20.00 % per jaar. 
 
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen: 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 5.467.503,28EUR. 
De mutatie van het boekjaar met betrekking tot activa in aanbouw bedraagt 6.592.330,91 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 
276.424,58 EUR, tegenover 285.644,01 EUR. 
 
Deze rubriek bevat: 
- Handelsvorderingen 
- Overige vorderingen 
 
Handelsvorderingen: 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 89.913,87 EUR ten opzichte van 95.308,69 EUR 
vorig boekjaar. 

In toepassing van de beslissing van de raad van bestuur werden voor € 33.885,13 “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 netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 186.510,71 EUR ten opzichte van 190.335,32 EUR 
vorig boekjaar.  
 
LIQUIDE MIDDELEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN 
De netto boekwaarde van de liquide middelen bedraagt per einde boekjaar 4.356.932,85 EUR, 
tegenover 3.620.495,05 EUR vorig boekjaar. 
 
OVERLOPENDE REKENINGEN  

De netto boekwaarde van de overlopende rekeningen op het actief van de balans bedraagt per einde 
boekjaar 227.380,11 EUR, tegenover 225.514,30 EUR vorig boekjaar.  

 
PASSIEF 

KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES 
 
Het kapitaal van DE GELUKKIGE HAARD bedraagt op het einde van het boekjaar 1.005.825,00 EUR, 
vertegenwoordigd door 40.233 aandelen, waarvan 128.735,00 EUR nog niet volstort. 
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KAPITAALSUBSIDIES 
De netto boekwaarde van de kapitaalsubsidies per einde boekjaar bedraagt 9.599.856,24 EUR, 
tegenover 9.843.925,41 EUR vorig boekjaar. 
De mutatie van deze rubriek is het gevolg van een opname in de opbrengsten. 

 
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 
De netto boekwaarde van de voorzieningen en risico's en kosten bedraagt per einde boekjaar 
1.269.566,08 EUR, tegenover 1.599.871,22 EUR vorig boekjaar. 
 
Grote herstellings- en onderhoudswerken: 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 734.875,50EUR. De voorziening werd meer 
specifiek aangelegd voor grote onderhouds- en herstellingswerken.  
De mutatie ten opzichte van het vorig boekjaar ten bedrage van -330.864,84 EUR is het gevolg van een 
toevoeging ten bedrage van 734.875,50 EUR enerzijds en een afboeking ten bedrage van 1.065.740,34 
EUR anderzijds. 
 
Uitgestelde belastingen: 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 514.598,69 EUR, tegenover 534.131,38 EUR vorig 
boekjaar.  
 
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 
 
De netto boekwaarde van de schulden op meer dan één jaar bedraagt per einde boekjaar 
78.482.276,02 EUR, tegenover 74.231.162,65 EUR vorig boekjaar. 
 
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 
 
De netto boekwaarde van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar 
5.092.506,07 EUR, tegenover 4.417.449,57 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 netto boekwaarde van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen bedraagt 
2.195.657,07 EUR. 
 
Financiële schulden - Kredietinstellingen 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 0,00 EUR. 
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Financiële schulden - Overige leningen 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 0,00 EUR. 
 
Handelsschulden  
De netto boekwaarde bedraagt per einde boekjaar 1.503.166,62 EUR. Dit betekent dat de 
handelsschulden ten opzichte van het vorige boekjaar met 38,20% zijn gestegen. 
 
Schulden met betrekking tot belastingen 
De netto boekwaarde bedraagt per einde boekjaar 848.156,42 EUR. Deze post is opgebouwd uit 
B.T.W. (40.479,41 EUR) en onroerende voorheffing (793.080,16 EUR).  

 

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 
De netto boekwaarde van de schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten bedraagt 
per einde boekjaar 111.469,77 EUR. 
 
Overige schulden 
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 435.697,99 EUR.  
 
OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
De netto boekwaarde van de overlopende passiefrekeningen bedraagt per einde boekjaar 303.128,95 
EUR 
Deze wordt vertegenwoordigd door toe te rekenen kosten ten bedrage van 278.949,23 EUR en over te 
dragen opbrengsten ten bedrage van 24.179,72 EUR.  

 
RESULTATENREKENING 

 
BEDRIJFSRESULTATEN 
 
De omzet bedraagt 8.354.990,38 EUR, tegenover 8.253.577,49 EUR vorig boekjaar. Dit is een toename 
met 1,01 %. 
 
De geproduceerde vaste activa (112.320,43 EUR) betreffen voornamelijk geactiveerde toezichtkosten 
en geactiveerde kosten mbt het plaatsen van warmwaterboilers. 
 
De andere bedrijfsopbrengsten bedragen per einde boekjaar 499.167,03 EUR en omvatten 
voornamelijk bedrijfssubsidies, recuperatie van kosten en diverse bedrijfsopbrengsten.  
 

De uitgaven voor diensten en diverse goederen bedragen 1.908.602,51 EUR, tegenover 2.069.983,13 
EUR vorig boekjaar. Dit betekent een daling van 8,45%. 

De bezoldigingen en sociale lasten zijn toegenomen met 1,04% als gevolg van aanwervingen en 
baremieke verhogingen. 
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Indien men abstractie maakt van de kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de 
uitbreiding van het patrimonium, kan in vergelijking met het vorige boekjaar volgende evolutie 
vastgesteld worden: 

 

 Daling van de kantoor en administratiekosten 
 Daling van de kosten voor uitzendarbeid 

 
De afschrijvingen onder de bedrijfskosten zijn verdeeld over de immateriële vaste activa, 1.921,43 EUR 
en de materiële vaste activa, 2.902.510,77 EUR. De waardeverminderingen zijn verdeeld over de 
handelsvorderingen, 70.704,61 EUR 
De andere bedrijfskosten betreffen: bedrijfsbelastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, 
provinciale belasting) en diverse bedrijfskosten en bedragen  2 % meer dan vorig boekjaar.  

Met het vorige in rekening gebracht blijft er een bedrijfswinst van 1.658.418,07 EUR. 
 
FINANCIËLE RESULTATEN 
 
De andere financiële opbrengsten bedragen per einde boekjaar 786.305,44 EUR en omvatten 
voornamelijk intrestsubsidies FS3 535.141,15 EUR, kapitaalsubsidies 247.949,19 EUR. Het betreft een 
stijging van 19,65, tegenover vorig boekjaar. 
 
De kosten van schulden bedragen dit boekjaar 1.7.21.358,15 EUR, dit betekent een toename van 6,36 
%.  

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt per einde boekjaar 736.365,36 EUR tegenover 
1.175.427,41 EUR vorig boekjaar.  

 
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 
De niet-recurrente opbrengsten bedragen 190.880,68 EUR en zijn het gevolg van meerwaarde bij de 
realisatie van materiële vaste activa. 
De niet-recurrente kosten bedragen 95.151,67 EUR en zijn het gevolg van niet recurrente 
afschrijvingen en waardeverminderingen op materiele vaste activa. 
 

De winst van het boekjaar bedraagt per einde boekjaar 804.880,56 EUR tegenover 728.831,45 EUR 
winst vorig boekjaar.  

 
RESULTAATVERWERKING 

De te bestemmen winst bedraagt 804.880,56 EUR. Er zal een dividend uitbetaald worden gelijk aan 2% 
van het reëel gestorte kapitaal, dit is € 16.023,31 EUR. 

Het resterende saldo, 788.857,25 EUR, zal worden overgeboekt naar de bijzondere reserves.  
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BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE DE ONDERNEMING 
GECONFRONTEERD WORDT. 

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

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 

Oplevering project Poststraat – Aartshertoginnestraat Fase I 

 

VOORUITZICHTEN 

Er worden geen gebeurtenissen verwacht die het resultaat van het bedrijf in belangrijke mate kunnen 
beïnvloeden.  

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 

Niet van toepassing 

Belastingen - heffingen 

Vennootschapsbelasting 

Op onze winst zijn we € 26.683,07 belastingen verschuldigd.  

 

Uitbetaling dividend 

De eerste schijf van € 640,00  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 2020 
voor 2019 een bruto dividend van 2 % uitbetaald worden. 
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Statutaire algemene vergadering 
De heer Caestecker Dirk werd op 25 april 2015 aangesteld als bestuurder voor de periode van 5 jaar, 
zijn mandaat vervalt in 2020. 
Dhr Caestecker is uittredend en herkiesbaar voor een mandaat van bestuurder voor de duur van 5 jaar. 
 
Mevrouw Dupuis Valerie werd op 25 april 2015 aangesteld als bestuurder voor de periode van 5 jaar, 
haar mandaat vervalt in 2020. 
Mevr. Dupuis is uittredend en herkiesbaar voor een mandaat van bestuurder voor de duur van 5 jaar.  
 
De heer Govaert Dieter werd op 25 april 2015 aangesteld als bestuurder voor de periode van 5 jaar, zijn 
mandaat vervalt in 2020. 
Dhr Govaert is uittredend en herkiesbaar voor een mandaat van bestuurder voor de duur van 5 jaar.  

 
 

   
  



48 
 

Verslag Commissaris: nog niet ontvangen.  


