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In 2019 zijn we uiteraard blijven inzetten op de 
realisatie van onze basisdoelstellingen. Er werd 
het afgelopen jaar weer volop gebouwd.

Er werden in totaal 67 woongelegenheden in 
gebruik genomen door onze huurders. Het gaat 
zowel om appartementen, aanleunflats als 
invulwoningen.

Bovendien waren er op 31 december 2019 nog 
15 assistentieflats en 14 woningen in opbouw. 

IN GEBRUIK GENOMEN IN 2019 
(67 woongelegenheden)

× Gent/Oostakker, Wolfputstraat: 
25 appartementen – AVA PARTNERS Architects & 
Planners (Gent)

× Nazareth, Wielkine: 
30 aanleunflats – AVA PARTNERS Architects & 
Planners (Gent)

× Wachtebeke, EGKS-wijk: 
12 invulwoningen – Architectenbureau Bressers 
(Gent)

IN OPBOUW OP 31/12/2019 
(29 woongelegenheden)

× Gent/Mariakerke, Planetenwijk: 
15 erkende assistentieflats – GDR-architecten 
(Gent/Gentbrugge)

× Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, Vlasbloem: 
14 woningen – ARKS-architecten (Aalter)

AANBESTEED OM AAN TE VATTEN IN 2020

× De Pinte, Spoorweglaan:
20 + 1 appartementen (in samenwerking met OC 
Broeder Ebergiste te Gavere) – Archipl Architecten 
(Gent)

× Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & Robijnstraat:
42 appartementen (vervangingsbouw) – GDR-
architecten (Gent/Gentbrugge)

× Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat:
4 woningen – Buro 56 (Gent)

TOELICHTING BIJ DE WERKING

PLANNING OP KORTE TERMIJN

× De Pinte, Moerkensheide II:
16 woningen – Archipl Architecten (Gent)

× Evergem/Ertvelde, Hoge Wal:
6 woningen – ARKS-architecten (Aalter)

× Gent/Gentbrugge, Treillarmée:
18 woningen + 5 appartementen – Buro 56 (Gent)

× Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II:
4 woningen + 6 appartementen – Buro II (Gent)

× Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp:
21 appartementen – AVA PARTNERS Architects & 
Planners (Gent)

PLANNING OP MIDDELLANGE TERMIJN

× Deinze/Bachte-Maria-Leerne, Leernsesteenweg:
19 woningen – Bureau De Muynck (Deinze)

× Deinze/Landegem, Moorstraat:
4 entiteiten – Buro 56 (Gent)

× Deinze/Landegem, Poeldendries:
10 studio’s + gemeenschapsruimte – Buro 56 
(Gent)

× Gavere, Kloosterstraat:
15 appartementen – P. Cattoir (Gent)

× Gavere, Sint-Amandswijk:
13 woningen - Urbain Architectencollectief (Gent)

× Gent/Wondelgem, Viermeersen:
2 woningen + 19 appartementen – Volt Architecten 
(Gent)

× Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat:
19 appartementen – AnD Architecten (Brugge)

× Melle, Caritasstraat:
10 appartementen – architect nog aan te stellen

× Melle, Mussenbos:
13 woningen + 12 appartementen – Buro 56 (Gent)

× Melle, Mussenbos:
2 transitwoningen – Buro 56 (Gent)



8

× Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat:
12 woningen + 2 duowoningen – 
Architectenbureau Bressers (Gent)

× Zulte, Wybo:
15 appartementen – Architectenbureau Luc Toelen 
(Kortrijk)

PROJECTEN TER STUDIE

× Aalter/Lotenhulle, Congostraat (tweede fase):
9 woningen – Buro 56 (Gent)

× Evergem/Sleidinge, Korenveld:
14 woningen – Buro 56 (Gent)

× Gent/Drongen, Noordhout:
aantal te bepalen

× Gent/Gentbrugge, Neerscheldestraat:
9 appartementen

× Gent/Wondelgem, Silcose II:
30 appartementen 

× Lochristi, Vaarlaars:
7 woningen

× Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (tweede fase):
27 woningen – AnD Architecten (Brugge)

× Lochristi/Zeveneken, Hoekstraat:
oude pastorie

× Maldegem, Bogaerde- & Westeindestraat:
13 appartementen – Architectenbureau Bressers 
(Gent)

× Maldegem, Edestraat:
8 appartementen – Aiko Architecten & Ingenieurs 
(Maldegem)

× Melle, Brusselsesteenweg:
8 appartementen – Archipl Architecten (Gent)

× Melle, Driebunderputlaan:
2 x 18 appartementen (gefaseerd) – Archipl 
Architecten (Gent)

× Nazareth, Deinzestraat:
8 appartementen - Archipl Architecten (Gent)

× Nazareth, Stropstraat:
16 woningen – L. Bosschem (Nazareth)

× Nazareth/Eke, site pastorij:
12 appartementen – Buro 56 (Gent)

Naast nieuwbouw krijgt de renovatie van ons 
patrimonium eveneens ruime aandacht:

OPGELEVERD IN 2019

× Gent, Alsberghe Van Oost:
renovatie daken van twee appartementsblokken

× Gent, Zwijnaardsesteenweg & G. Eylenboschplein:
renovatie en isolatie daken + binnenrenovatie van 
21 woningen

IN UITVOERING OP 31/12/2019

× Deinze/Landegem, Pr. Cocquytstraat (eerste fase):
renovatie schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, 
zolderisolatie van 38 woningen

× Gent, Koggestraat:
binnenrenovatie en renovatie en isolatie van daken 
van 18 woningen + 24 appartementen

× Gent, Malem:
totaalrenovatie van 102 woongelegenheden

× Gent/Mariakerke, Planetenwijk:
renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, 
aanpassen elektriciteit en renovatie en isolatie 
platte daken van 81 woningen

× Gent/Oostakker, J. Cardijnlaan & E. Ronsestraat:
renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, 
aanpassen elektriciteit en isoleren zoldervloeren in 
104 woningen + 12 appartementen

× Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan, 
residenties Reigersbek & Zilverschoon:
renovatie platte daken en balkons van 86 
appartementen

× Gent/Sint-Amandsberg, Westveld:
binnenrenovatie van 160 woongelegenheden

Gent/Nieuw-Gent, Morganietstraat
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× Gent/Wondelgem, Viermeersen:
binnenrenovatie van 113 woningen + 
seniorenwoningen

× Lochristi/Zaffelare, Berkenstraat (tweede fase):
renovatie en isolatie hellende daken, omschakeling 
elektrische verwarming naar gas, plaatsen 
ventilatie, aanpassen elektriciteit, vervangen 
buitenschrijnwerk in 39 woningen

× Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk:
binnenrenovatie van 64 woningen + 
seniorenwoningen

AANBESTEED OF AAN TE BESTEDEN EN 
TE STARTEN IN 2020

× Gent, Marseillestraat, residenties Klipper & Karveel:
totaalrenovatie waarbij het aantal appartementen 
per bouwblok herleid wordt tot 30 entiteiten

× Gent, Nieuw Gent:
dakisolatie van 203 woongelegenheden (perceel 1 + 3)

× Gent, Nieuw Gent:
dakisolatie van 89 woongelegenheden (perceel 2)

× Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok A):
renovatie gevels & gaanderijen van 37 
appartementen

× Gent/Zwijnaarde, Hekers:
renovatie schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, 
isolatie daken

× Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos:
binnenrenovatie

PLANNING OP KORTE TERMIJN

× Evergem/Sleidinge, Herritakkerlaan + Evergem/
Sleidinge, Oostveld + Wachtebeke:
renovatie 10 + 7 + 6 seniorenwoningen

× Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat:
totaalrenovatie

× Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg:
binnenrenovatie van 24 woningen

× Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & Kallestraat:
binnenrenovatie + renovatie daken van 21 
woningen + 4 appartementen

× Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & Kallestraat: 
renovatie seniorenwoningen

RENOVATIES TER STUDIE

× Gent, Europalaan:
plaatsen van nieuwe keukens, vernieuwen 
collectief verwarmingssysteem, dakvernieuwing, 
integratie ventilatiesysteem, maatregelen m.b.t. 
brandpreventie

× Gent, Geuzenberg:
renovatie van gaanderijen van 2 
appartementsgebouwen

× Gent, H. Van Wittenberghestraat:
totaalrenovatie

× Gent, Kongostraat & Nieuwland:
renovatie gevels

× Gent, Nieuw Gent:
renovatie balkons, kroonlijsten, gevelmetselwerk 
en daken van 94 woningen + 198 appartementen

× Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok B):
renovatie gaanderijen, dak & crepi

× Lochristi/Zaffelare (eerste fase):
totaalrenovatie van 38 woningen

× Melle, Dageraadstraat & Kloosterstraat + Gent/
Wondelgem, Winkelstraat:
renovatie buitenschrijnwerk

Nazareth, Wielkine Gent/Mariakerke, Planetenwijk
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In het beleidsplan 2014-2020 werden de Missie, 
Visie en Waarden en Normen duidelijk gedefinieerd, 
zijnde:

MISSIE

Volkshaard maakt betaalbaar en duurzaam wonen 
mogelijk.

VISIE

We willen een betaalbare en duurzame thuis in een 
aangename woonomgeving voor iedereen toegankelijk 
maken.

Betaalbaar: we verhuren woongelegenheden 
tegen een redelijke prijs, afhankelijk van het 
gezinsbudget.

Duurzaam: we bieden levenslange 
woonzekerheid in een aangepaste, 
kwaliteitsvolle en ecologisch verantwoorde 
woongelegenheid.

Aangename leefomgeving: we creëren 
een buurt waar het goed om leven is, 
fraai, rustig, goed bereikbaar, in goed 
nabuurschap, in welzijn en in welbevinden.

Voor iedereen toegankelijk: we stellen 
een patrimonium ter beschikking dat zich 
richt naar alle sociale doelgroepen met 
woonnoden.

Thuis: we helpen te zorgen voor 
geborgenheid in een vertrouwde omgeving.  

WAARDEN EN NORMEN

Volgende waarden en normen staan centraal in ons 
handelen:

1. Solidariteit  
2. Integriteit  
3. Klantgerichtheid  
4. Professionalisme 

ALGEMEEN BELEID

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

A. Volkshaard is de referentie in sociale huisvesting, 
op vlak van aanbod, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid.
Aanbod, samenwerking met overheden, de private 
markt en met de welzijnspartners zijn daarin de 
leidraad.

B. Volkshaard is een dynamische actor in sociaal 
wonen.
Grondverwerving, bouwen en goede relaties 
onderhouden met alle samenwerkende partners 
zijn daarbij de doelstellingen.

SUCCESVOL BELEID VOEREN

Aansluitend op de vastlegging van de strategische 
doelstellingen werd, volgens de methodiek van de 
Balanced Score Card, een strategiekaart ontwikkeld 
met volgende thema’s:

1. Financieel perspectief
2. Klantenperspectief
3. Interne processenperspectief
4. Leer- en groeiperspectief

Samen met de bevindingen van de risicoanalyse, het 
beleidsplan en de aanbevelingen rond audit werden 

Financieel
perspectief

Klanten-
perspectief

Interne
processen-
perspectief

STRATEGIE-
KAART

Leer- en groei-
perspectief
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jaarplannen uitgewerkt, waarbij een aantal projecten/
acties in RAMM-fiches werden uitgeschreven (hierin 
wordt het Resultaat beschreven, de Acties om tot dit 
resultaat te komen, om ten slotte de nodige Middelen 
en de Mensen te definiëren).

Binnen deze strategie werden dus 4 perspectieven 
uitgewerkt, waarrond verder actie ondernomen wordt 
gedurende de periode 2014-2020. Hierbij geven we 
een stand van zaken van de opvolging van het jaarplan 
2019 (en vorige).

Financieel perspectief

Beleids- en jaarplannen
 De geplande feedback omtrent de opgemaakte 
jaar- en meerjarenbegroting kon helaas in 2019 nog 
niet gebeuren, gezien de inplanning van de feedback 
van het Globaal Toezicht aan de Raad van Bestuur. 
De methodiek is echter klaar en de rapportage wordt 
zeker voorzien in de eerste helft van 2020.

De procedure voorraadbeheer werd eveneens 
afgewerkt en er werd hierrond een audit uitgevoerd 
door een externe partner, in samenwerking met 
het auditcomité. De rapportage aan de Raad 
van Bestuur vond plaats in oktober 2019. De 
opmerkingen handelden vooral over softwarematige 
aanpassingen (softwarepakket: Sociopack ®). Deze 
werden doorgespeeld aan onze softwareleverancier 
(Woonpartners).

Andere topics met financiële impact/risico
 In 2019 heeft de Vlaamse overheid beslist om 
de methodiek van huurprijsberekening aan te 
passen. De voornaamste insteek hierbij was dat 
bijna alle inkomens van de inwonenden (bij de 
referentiehuurder) zullen meegeteld worden bij de 
bepaling van de huurprijs. Simulaties maken gewag 
van een totale stijging van 11,2% (bij volledige 
bezetting van ons patrimonium).

Naar de kritiek op het feit dat inkomsten van mensen 
met een handicap soms onterecht werden meegeteld, 
werd pas geluisterd na de afsluiting van het boekjaar 
2019.

Verder weegt de leegstand van ons te renoveren 
patrimonium nog steeds door op onze financiële 
resultaten. Deze leegstand kwam op zijn 
hoogtepunt in de tweede helft van 2019 en zal 
vanaf 2020 stelselmatig dalen. In 2018 werd ook dit 
monitoringssysteem geaudit en goed bevonden.

Leegstand zal steeds een aandachtspunt zijn voor 
onze huisvestingsmaatschappij en hierover zal 
periodiek gerapporteerd worden aan de Raad van 
Bestuur.

Toenemende discussie (voornamelijk omtrent 
prijszettingen en termijnen) met aannemers van 
bouw- en renovatiewerken impliceert enerzijds een 
verhoogde vraag naar (extern) juridisch advies. 
Anderzijds blijft onze Dienst Projecten waakzaam dat 
de voorziene budgetten niet overschreden worden, of 
minstens kunnen verantwoord worden (bijvoorbeeld 
i.k.v. duurzaamheidsinitiatieven). Er wordt periodiek 
gerapporteerd over meer- en minwerken aan het 
Directiecomité.

Tot slot blijft de huurachterstal zeker ook een item 
waar sterk wordt op ingezet, gezien het toenemend 
belang hiervan.

Klantenperspectief

Communicatie
 Samen met zustermaatschappij KLE Het Volk werd 
in 2019 verder ingezet op het item ‘communicatie’. 
Achter de schermen werd druk verder gewerkt aan 
de nieuwe website, die begin 2020 gelanceerd zal 
worden. Op de website zal een onderscheid gemaakt 
worden tussen informatie voor kandidaat-huurders 
en huurders, zodat de verschillende doelgroepen 
makkelijk en snel de informatie vinden waar ze naar 
op zoek zijn.

Zo zullen kandidaat-huurders, op een kaart van het 
werkingsgebied, kunnen zien waar onze projecten 
zich bevinden. Per (deel)gemeente komt er een 
overzichtspagina, met meer informatie over onder 
andere het type woning en het aantal slaapkamers.

Voor huurders zal het dan weer vooral interessant 
zijn om via de website een afspraak vast te leggen 
met een maatschappelijk assistent én om technische 
problemen te melden. Zo kunnen ze eventueel ook een 
foto meesturen van het defect, zodat onze Technische 
Dienst duidelijkere informatie heeft om mee aan de 
slag te gaan.

Daarnaast werd in 2019 ook een redactieraad 
opgericht die zich boog over de opstart van onze 
huurdersnieuwsbrief. Het krantje – dat de naam 
VOLuit kreeg – zal vier keer per jaar verschijnen. Elke 
editie zal 8 pagina’s tellen, met rubrieken zoals Op 
visite bij, Project in de kijker en Handige Harry. Half 
januari 2020 zal de eerste VOLuit in de brievenbussen 
van de huurders zitten.

Technische Dienst
 We zien een jaarlijkse toename van het aantal 
uit te voeren herstellingen in onze huurwoningen, 
mede te wijten aan het toegenomen aantal woningen, 
maar ook aan de leeftijd van ons patrimonium. In een 
aantal gevallen kan zeker ook met de vinger gewezen 
worden naar sommige huurders, met verminderde 
verantwoordelijkheidszin.
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Het project ‘wachttijden technische interventies’ werd 
uitgerold in 2019. Enerzijds werden er urgentiecodes 
vastgelegd en een nulmeting gedaan. Anderzijds werd 
er gestart met een eerste – voorzichtige – meting van 
de gerealiseerde uitvoeringstermijnen. Er is, op dit 
vlak, zeker nog werk aan de winkel. Het grote voordeel 
echter is dat eventuele klachten beter kunnen geduid 
en gesitueerd worden, naast een betere communicatie 
met onze huurders (er wordt hen een beter perspectief 
meegegeven over de te verwachten wachttijd). 

Mede in het kader van de nieuwe methodiek voor de 
huurprijsberekening, diende er een nieuwe markt-
huurprijsbepaling te gebeuren. De Vlaamse overheid 
werkte hiervoor het model van de huurschatter 
uit (www.huurschatter.be). Dit impliceerde echter 
dat er een – nieuwe, meer aangepaste - inventaris 
opgemaakt moest worden van ons patrimonium. 

De Technische Dienst zal zich verder inzetten om een 
gedetailleerd ‘paspoort’ per woning op te maken. Dit 
kan ook van pas komen bij toekomstige uit te voeren 
herstellingen of werkzaamheden in onze woningen.

Sociale Dienst
 In 2019 werd opnieuw een actualisatiecyclus 
afgewerkt. Dit arbeidsintensief werk resulteerde in 
een ‘opfrissing’ van onze wachtlijst, die echter op 
vrij korte termijn terug werd opgevuld met andere 
kandidaat-huurders. We merken een verhoogde druk 
op onze wachtlijst. Dit betekent dat de nood aan 
sociale huurwoningen steeds zeer hoog blijft: zelfs 
mét ons hoog bouwvolume slagen we er niet in om de 
gemiddelde wachttijden te reduceren.

Het wegvallen van de prioriteit voor mensen die nog 
niet sociaal huren, verhoogt uiteraard ook de druk op 
de wachtlijst.

De verderzetting van de controle op onderbezetting 
vraagt eveneens veel inzet van onze mensen, met heel 
dikwijls weinig effectieve resultaten.

Net zoals in onze ganse samenleving, worden wij meer 
en meer geconfronteerd met leefbaarheidsproblemen 
in onze wijken en appartementsgebouwen. De Sociale 
Dienst speelt hierop in door een aangepaste structuur 
van de dienst door te voeren: er werd een aparte cel 
“leefbaarheid” opgericht die zich vooral focust op 
deze problematieken.

Er wordt verder (blijvend) ingezet op volgende items 
om de leefbaarheid en bewonersparticipatie te 
verhogen:

1. Het project rond bewonersparticipatie – Wij 
De Wijk – werd ook in 2019 verdergezet. In de 
volgende wijken werd het project opgestart en 
uitgerold:
• Nazareth, Lindendreef en Zwanestraat

• Gent, Manilawijk
• Aalter, Rerum Novarumlaan

Jaarlijks wordt hierover ook gerapporteerd aan de 
Raad van Bestuur, met gunstig gevolg.

2. Er worden stimuli uitgerold om buurtfeesten beter 
te ondersteunen, afgestemd op de lokale situatie 
en noden.

3. Mede met ondersteuning van de Stad Gent werd 
een flatwachter (halftijds) aangesteld voor de regio 
Rabot. De stad Gent heeft deze methodiek gunstig 
geëvalueerd en zal verder inzetten op flatwachters 
in sociale buurten.

4. De tool rond tevredenheidsmetingen werd verder 
uitgerold in een aantal van onze gebouwen en 
woonwijken. Hierover wordt gerapporteerd aan 
zowel de Raad van Bestuur als aan onze bewoners, 
onder meer via de bewonerskrant. Daar waar nodig 
worden verdere acties of bijsturingen gepland.

Interne processenperspectief

In het kader van een verdere professionalisering van 
onze organisatie werden in 2019 een aantal processen 
verder verfijnd of afgerond.

Tijdens de samenkomsten van het auditcomité werd 
ook steeds een stand van zaken gegeven van de 
processen.

De procedures en processen kennen allemaal 
een domeinverantwoordelijke, er zal gemonitord 
worden dat deze jaarlijks een aftoetsing doorstaan 
(versiebeheer, etc).

Leer- en groeiperspectief

Vorming, training en opleiding blijven een belangrijk 
topic naar onze medewerkers toe. Zowel interne als 
externe opleidingen droegen in 2019 bij tot blijvende 
kwaliteitsvolle dienstverlening.

Tevens boog ook de kwaliteitsdenkgroep zich over 
een aantal verbeterpunten, in onze organisatie, die 
door de medewerkers naar voren werden geschoven. 
Het merendeel van deze punten kon worden opgelost.

De ‘war on talent’ treft ook onze organisatie: voor 
sommige profielen verloopt de zoektocht naar nieuwe 
mensen zeer moeizaam en zijn bepaalde vacatures 
(heel) moeilijk in te vullen. Voor de rekrutering van 
deze ‘knelpuntberoepen’ maakten we in 2019 gebruik 
van een ‘advertorial’. In zo’n vacaturebericht worden 
de troeven van de functie én van Volkshaard als 
werkgever in de kijker gezet. Eén van de werknemers 
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– die optreedt als ‘ambassadeur’ – vertelde daarin 
onder andere over de goeie work-life-balans dankzij de 
glijdende uren.

Risicomanagement

Als voorbereiding op de komende nieuwe 
visitatieronde in 2020, plande de toezichthoudende 
overheid ook een Globaal Toezicht in 2019. Hierin 
werd voornamelijk de wettelijkheid van de genomen 
beslissingen afgetoetst. Het rapport werd voorgesteld 
aan de Raad van Bestuur van 17 december 2019. 

Naast enkele opmerkingen of in te plannen correcties 
werden geen grote vaststellingen geformuleerd. Alle 
meegedeelde bemerkingen zullen opgelost en/of 
aangepakt worden in de eerste helft van 2020.

NIEUW BELEIDSPLAN

Aangezien het beleidsplan 2014-2020 zijn eindtermijn 
bereikte, werd beslist om in 2019 reeds te starten met 
de opmaak van een nieuw beleidsplan (2020-2025). 
De nakende doorlichting door de visitatiecommissie 
heeft ons mede doen beslissen om dit traject vroeger 
te starten dan initieel voorzien.

Het beleidsplan werd eind 2019 afgewerkt en 
voorgesteld in de Raad van Bestuur van 17 december 
2019. Een uitgeschreven versie wordt als bijlage 
toegevoegd aan dit jaarverslag en werd ook bezorgd 
aan alle stakeholders en/of belanghebbenden.

In dit nieuwe beleidsplan werd de strategie licht 
bijgesteld, onder de vorm van een bijgewerkte missie: 

“Volkshaard biedt kwalitatieve woningen aan en draagt 
bij tot het creëren van een thuis voor mensen met een 
bescheiden inkomen.”

Daarnaast werden de waarden ook wat bijgewerkt: 
× wij zijn klantgericht
× wij zijn professioneel en kwaliteitsgedreven
× wij werken samen en zijn een loyale partner
× wij nemen initiatief

Als methodiek werd opnieuw gekozen voor de 
Balanced Score Card, met dezelfde perspectieven: 
klanten, interne processen, leer en groei & financieel. 
Met dit verschil dat het item ‘klant’ deze keer helemaal 
bovenaan werd geplaatst.

Binnen elk perspectief werden een aantal actiepunten 
uitgeschreven, waarvan jaarlijks een aantal zullen 
uitgewerkt worden in een jaarplan. Periodiek zal aan 
de Raad van Bestuur gerapporteerd worden aan de 
hand van KPI’s.

Tot slot werd er ook een actualisatie gedaan van de 
risico’s (impact versus kans), waarmee verder aan de 
slag gegaan kan worden in de komende periode.

Omgevingsanalyse

Missie

Visie

Waarden

Strategie

Strategiekaart

Balanced scorecard

Jaarplannen

Abstract

Concreet
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Sociale Dienst

KANDIDATENWERKING

Inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen bleef in 2019 relatief stabiel 
ten opzichte van de voorbije jaren. 

AANTAL INSCHRIJVINGEN IN 2019

1.930 inschrijvingen Gemiddeld 161 per maand

Iets minder dan in 2018 (2.015 inschrijvingen).

AANTAL KANDIDATEN OP DE WACHTLIJST OP 31/12/2019

8.467 kandidaten

Opvallend is het aantal kandidaten dat niet in 
ons werkingsgebied woont, maar zich toch op 
onze wachtlijst laat plaatsen. Nochtans is er 
voor alle gemeenten in ons werkingsgebied een 
optionele voorrangsregel voor mensen uit de 
desbetreffende gemeenten. In sommige gemeenten 
is er zelfs een uitbreiding op die regel via het lokaal 
toewijzingsreglement. Op de vraag waarom deze 
mensen zich dan toch laten inschrijven bij Volkshaard, 
hebben wij voorlopig geen antwoord.

WERKINGSVERSLAG DIENSTEN
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GEMIDDELDE WACHTTIJD OP 31/12/2019

1.831 dagen (5,02 jaar)

Lichte daling ten opzichte van 2018
(2.001 dagen of 5,48 jaar). 

Opmerking: De schijnbare daling van de wachttijd is 
enkel en alleen toe te schrijven aan het feit dat we meer 
interne mutaties hebben. Deze mensen moeten minder 
lang wachten dan gemiddeld, waardoor het gemiddelde 
daalt. De wachttijden voor mensen zonder prioriteit 
blijven al jaren stijgen.

We houden momenteel ook cijfers bij van de 
wachttijden per gemeente, per type woning en per 
gezinssamenstelling. Die cijfers zijn gebaseerd op de 
toewijzingen. Momenteel hebben we cijfers voor meer 
dan de helft van onze types. Op die manier proberen 
we kandidaten gerichter te informeren.

Een 30ste plaats op de wachtlijst voor een appartement 
in Gent heeft namelijk niet dezelfde wachttijd als een 
30ste plaats voor een gezinswoning in een gemeente.

Nog op het vlak van inschrijvingen, hebben we in het 
najaar de nodige voorbereidingen getroffen om geen 
bijkomend klassement meer te creëren op papier. 
Nieuwe aanvragen, brieven en bewijsstukken zullen 
vanaf 1 januari 2020 allemaal gedigitaliseerd worden. 
Er wordt ook nagedacht over hoe we het bestaande 
klassement zullen digitaliseren. 
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Actualisatie

De stijging in het aantal kandidaten kent zijn weerslag 
op het aantal te actualiseren dossiers. 

CIJFERS ACTUALISATIE IN 2019

Aangeschreven:
8.722 kandidaten

Geschrapt:
2.237 kandidaten

Geactualiseerd:
6.485 kandidaten

Ook dit jaar was er weer een recordaantal dossiers te 
actualiseren. Terwijl het aantal schrappingen relatief 
stabiel blijft, stijgt het aantal antwoorden aanzienlijk. 
Mensen volgen hun dossier ook steeds meer op 
en externe organisaties bevragen ons steeds meer 
over hun cliënten. Dit zorgt ook weer voor bijkomend 
administratief werk.

Een doeltreffende software moet ontwikkeld worden, 
om ons zoveel mogelijk te ontzorgen van administratie 
en mensen in staat te stellen om hun eigen dossier te 
kunnen raadplegen op een eenvoudige manier.

Verhuringen

TOTAAL AANTAL NIEUWE VERHURINGEN VAN WONINGEN 
EN GARAGES IN 2019

465 nieuwe verhuringen

367 woningen en 
appartementen

98 garages, carports, ed.

Gewijzigde wetgeving vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 valt de optionele voorrangsregel 
weg voor kandidaten die op de private markt huren.
Dat betekent dat huurders bij andere sociale huisves-
tingsmaatschappijen ook aan bod zullen komen bij 
ons. Dit zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben 
op de wachtlijsten en op de wachttijden voor mensen 
op de private huurmarkt. De wachttijden zullen 
immers oplopen, gezien Volkshaard al veel huurders 
van andere sociale huisvestingsmaatschappijen op de 
wachtlijst heeft staan. 

Bovendien hebben de huurders bij een andere SHM 
al een betere huurprijs dan de meeste mensen op 
de private huurmarkt, waardoor ze kieskeuriger 
kunnen zijn. Ze zullen dan ook meer geneigd zijn om 
een eerste aanbod te weigeren, met de bijhorende 
administratie en frictieleegstand tot gevolg. 

BEWONERSWERKING

Bewonersontmoetingen

Huurders die een receptie, eetfestijn of feestje 
organiseren voor alle huurders in de wijk, kunnen 
hiervoor één keer per jaar financiële ondersteuning 
krijgen. Dit bedrag hangt af van het aantal 
woongelegenheden in de wijk. In 2019 gaven we 
financiële ondersteuning aan de huurders in:
× Deinze/Nevele, Wallenbulk
× Gent, Begijnhof
× Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan
× Melle, Dageraad- en Kloosterstraat

In 2020 zullen we verder inzetten op de bekendmaking 
van dit aanbod, zodat ook huurders uit andere wijken 
hier gebruik van kunnen maken.

Wij de Wijk

Het project rond bewonersparticipatie - Wij De Wijk - 
werd ook in 2019 verdergezet. In de volgende wijken 
werd het project opgestart en uitgerold:
× Nazareth, Lindendreef en Zwanestraat
× Gent, Manilawijk
× Aalter, Rerum Novarumlaan

Uithuiszettingen

In 2019 merken we een gevoelige stijging op van het 
aantal uithuiszettingen. Met 26 uithuiszettingen was 
er een verdubbeling van de 13 uithuiszettingen in 
2018.

AANTAL UITHUISZETTINGEN OP 31/12/2019

26 uithuiszettingen

9 door huurachterstal

5 door het bezitten van 
eigendom

4 door het vertrek van de 
referentiehuurder

3 door het veroorzaken van 
overlast

2 door domiciliefraude

3 door een combinatie van 
verschillende factoren

Al een aantal jaar signaleren we een wijziging binnen 
ons doelpubliek. Op vandaag hebben we nog een 
ouder publiek met bijbehorende noden, maar de 
instroom van nieuwe bewoners zorgt al enige tijd voor 
meer uitdagingen binnen de Sociale Dienst. 



16

Steeds meer bewoners hebben nood aan extra 
begeleiding en opvolging, zowel vanuit onze Sociale 
Dienst als vanuit externe diensten. Mede hierdoor 
hebben we in 2018 al een opsplitsing gemaakt tussen 
een kandidatenwerking en een bewonerswerking. Zo 
kunnen we onze middelen en mensen efficiënter en 
effectiever inzetten. 

We kunnen dit echter niet alleen. Externe 
samenwerkingen (verder) uitbouwen en versterken 
waar nodig wordt één van onze prioriteiten voor 
de komende jaren, als we onze bewoners de 
ondersteuning willen bieden die ze nodig hebben. 
Desalniettemin nemen wij onze verantwoordelijkheid 
om alle bewoners het recht op rustig huurgenot zoveel 
mogelijk te garanderen.

Flatwachter

In het najaar hebben wij, dankzij financiële 
ondersteuning van de stad Gent, een halftijdse 
flatwachter aangeworven. Bert wordt ingezet bij alle 
huisvestingsmaatschappijen en is werkzaam op het 
Rabot. Specifiek voor onze maatschappij zijn dat de 
gebouwen in de N. Zannekinstraat en Gasmeterlaan. 

De flatwachter werkt voornamelijk rond het verbeteren 
van de leefbaarheid, het opvolgen van sluikstorten, 
samenwerken met andere actoren in de wijk en het 
aanzetten op ontmoeting met de bewoners. Bert is 
een aanspreekpunt binnen de wijk en volgt de zaken 
van nabij op. Een absolute meerwaarde, voor ons en 
voor de bewoners.

Tevredenheidsmeting Gent/Ledeberg, 
Hannah Arendtstraat

In het najaar van 2019 hebben wij samen met een 
aantal bewoners van de Hannah Arendtstraat, het 
OCMW, de buurtpolitie en nog een aantal andere 
organisaties een aantal overlegmomenten gehad.

We merken een verhoogd aantal meldingen van 
sluikstorten, overlast en samenlevingsproblemen. 
Daarom werkten we aan een bevraging van de 
bewoners, om de problemen zo goed mogelijk in kaart 
te brengen. Zo kunnen we die vanaf 2020 samen met 
de bewoners en andere actoren efficiënt aanpakken.

Dienst Projecten

2019 was andermaal een druk jaar voor de dienst 
bij de realisatie van nieuwbouw- en renovatie-
projecten. De grootste uitdagingen bestaan nog 
steeds in de toenemende, hogere energie-eisen, 
in de problemen tijdens de werfuitvoering en 
met de nazorg van de projecten die zich situe-
ren tussen voorlopige en definitieve oplevering, 
in de complexiteit en omvang van de totaalre-
novatieprojecten en in de gemengde projecten 
met onze zustermaatschappij KLE Het Volk. 
Deze laatste kregen voorrang omwille van de 
overgangsmaatregelen aangaande de sociale 
koopprojecten.

NIEUWBOUW

Nieuwbouwprojecten

In 2019 werden 3 nieuwbouwprojecten opgeleverd, 
met in totaal 67 woongelegenheden. Het gaat om 12 
woningen en 55 appartementen, met een gezamenlijke 
kostprijs van 9.672.865 euro exclusief btw.

Bovendien waren er op 31/12/2019 nog eens 
29 woongelegenheden in opbouw binnen de Cel 
Nieuwbouw. Hierbij gaat het om 15 appartementen 
en 14 woningen, verspreid over 2 werven. Dit  
vertegenwoordigt een gezamenlijk bestelbedrag van 
4.583.648 euro exclusief btw.

Hogere energie-eisen

Naast de concrete uitvoering van de projecten, dient 
de Cel Nieuwbouw vaak de ontwerpers/architecten 
bij te sturen/te begeleiden bij de opmaak van de 
nieuwbouwdossiers van toekomstige projecten, 
zodat deze conform onze standaarden en richtlijnen 
gerealiseerd kunnen worden.

De uitdaging bestaat er steeds in om de projecten 
te laten voldoen aan de hogere energie-eisen van 
de overheid (steeds lager wordend, verplicht E-peil) 
waaraan de gebouwen moeten beantwoorden. 

Bouwvergunningen die tot eind 2019 ingediend 
werden, dienen verplicht te voldoen aan het E40-
peil of E36 indien geen gebruikt wordt gemaakt van 
hernieuwbare energie. Vanaf 2020 zakt het E-peil  naar 
E35 of E31 zonder hernieuwbare energie, en vanaf 
2021 wordt dit E30.

Er wordt omwille van kostprijsefficiëntie, duurzaam-
heidsoverwegingen en latere kostenbesparing bij  
onderhoud geopteerd voor het lagere E-peil zonder 
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hernieuwbare energie, zolang dit conceptueel en 
bouwtechnisch mogelijk blijft om het vooropgestelde 
E-peil te halen.

Impact nieuwbouwprojecten koop
op de huurprojecten

Deze uitdaging voor de Dienst Projecten komt voort 
uit de decreetswijzigingen inzake de realisatie van 
sociale koopwoningen. Eén van de wijzigingen 
vermeldt dat het maximum aandeel sociale 
koopwoningen van een gemengd sociaal woonproject 
wordt vastgesteld op 20% van het totale aantal te 
verwezenlijken sociale huur- en koopwoningen van 
datzelfde project. Desgevallend komt het volledige 
project in aanmerking voor infrastructuursubsidies.

Destijds werd door de VMSW voor reeds lang 
geplande projecten een overgangslijst gemaakt, 
waarop onze zustermaatschappij Kleine 
Landeigendom Het Volk voorkomt met een behoorlijk 
aantal projecten. Deze projecten dienden uiterlijk 
eind 2018 gegund te zijn om in aanmerking te komen 
voor SBE- of SSI- subsidies (subsidie bouw- en 
eigendomsverwerving en subsidie infrastructuur). 
Deze projecten dienden veelal vervroegd opgenomen 
te worden in onze gezamenlijke projectenplanning.

Dit had ook voor Volkshaard gevolgen: de Dienst 
Projecten diende extra ondersteuning van deskundig 
personeel te bieden voor de projectbegeleiding en 
-opvolging aan zustermaatschappij KLE Het Volk. Dat 
gaat natuurlijk ten koste van de realisatie van onze 
eigen huurprojecten. 

RENOVATIE

Renovatieprojecten

Naast onze nieuwbouwprojecten zijn er ook in 
2019 heel wat renovatiewerken uitgevoerd aan het 
bestaande patrimonium van Volkshaard.

Er werden 2 renovatieprojecten opgeleverd met in totaal
91 woongelegenheden, meer bepaald werken aan 21
woningen en 70 appartementen. De totale kostprijs
hiervan bedroeg  2.206.096 euro exclusief btw. Eén
ervan is een totaalrenovatieproject van 21 woningen.

Bijkomend waren er op 31/12/2019 renovatiewerk-
zaamheden in uitvoering aan nog eens 841 woonge-
legenheden binnen de Cel Renovatie. 

Hierbij gaat het om 122 appartementen en 719 
woningen, verspreid over 10 werven. Deze 10 
vertegenwoordigen een gezamenlijk bestelbedrag 
van 55.550.481 euro exclusief btw. Vijf hiervan zijn 
totaalrenovatieprojecten op wijkniveau en omvatten 
samen 481 woongelegenheden!

Energie RenovatieProgramma

De grootste uitdaging voor de Cel Renovatie bestaat 
er nog steeds in om de doelstellingen van het 
Energie Renovatieprogramma (ERP) te halen. Dit 
betekent dat alle woongelegenheden tijdig minimaal 
moeten beschikken over een energiezuinige centrale 
verwarming, buitenschrijnwerk met dubbele beglazing 
en dakisolatie. Alle projectdossiers in opmaak zijn hier 
prioritair op gericht.

Totaalrenovatie

Om de oudere woningen die dateren van de 
periode vóór 1970 voor de komende 25 jaar 
probleemloos te kunnen herverhuren - zonder risico 
op ongeschiktverklaring, rekening houdend met 
de huidige comfort- en veiligheidseisen en met 
de VMSW-normen - diende er in deze woningen 
een totaalrenovatie uitgevoerd te worden. Door de 
impact en omvang van deze werken is het geenszins  
mogelijk om de woningen te laten bewonen tijdens 
deze renovatiewerkzaamheden.

Als zo’n woning leeg komt te staan, wordt er dan ook 
gekozen om die voorlopig niet te herverhuren. Bij de 
opstart van een totaalrenovatieproject zijn er namelijk 
voldoende leegstaande woningen nodig om de werken 
gefaseerd te kunnen laten verlopen. Er wordt gekozen 
voor die fasering en een continu doorschuifsysteem 
met een eenmalige verhuisbeweging van zittende 
huurders, zodat er zoveel mogelijk mensen in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit werkt 
echter noodgedwongen een tijdelijke verhoging van de 
structurele leegstand in de hand. 

Op 31/12/2019 waren 5 van deze totaalrenovaties in 
uitvoering in volgende wijken:
× Gent/Wondelgem, Viermeersen
× Gent/Sint-Amandsberg, Westveld
× Gent, Malem 
× Gent, Koggestraat
× Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk

Daarnaast werd ook het totaalrenovatiedossier voor 
de wijk Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos aanbesteed.

Bijkomend waren er 3 totaalrenovatiedossiers in 
definitief ontwerp voor volgende wijken:
× Lochristi, Azalealaan
× Maldegem/Adegem, Pater Tuypenslaan 
× Gent, Marseillestraat

Eveneens waren er ook nog 3 totaalrenovatiedossiers 
in voorbereiding voor volgende wijken:
× Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat
× Gent, H. Van Wittenberghestraat
× Lochristi/Zaffelare, Kanunnik Triestlaan
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De opmaak van deze totaalrenovatiedossiers gebeurt 
steeds in nauw overleg met de ontwerpers/architecten 
en vraagt veel voorafgaand, tijdrovend studiewerk. 
Vooreerst dient er een inventarisatie gemaakt te 
worden van de bestaande toestand van elke woning 
door de ontwerpers/architecten. 

Dit is een complexe aangelegenheid gezien er een 
grote diversiteit aan bouwfases en typologieën van 
woningen is binnen één wijk. Daarenboven werden 
heel wat woningen tijdens de lange bewoningsperiode 
individueel door zittende huurders aangepast of 
verbouwd. De Cel Renovatie wordt dan ook steeds 
geconfronteerd met de intensieve begeleiding van 
de ontwerpers/architecten bij deze zeer omvangrijke 
uitvoeringsdossiers.

De opmaak van deze totaalrenovatiedossiers gebeurt 
steeds in nauw overleg met de Sociale Dienst 
en de Dienst Communicatie. Dit is noodzakelijk 
om de fasering en de verhuisbewegingen van de 
zittende huurders vlot te kunnen laten verlopen in 
voorbereiding van de werken en bij de uitvoering van 
de werken.

PROBLEMEN BIJ WERFUITVOERING EN 
NAZORG

De werfopvolging van de nieuwbouw- en 
renovatieprojecten blijft een grote uitdaging voor onze 
dienst. Dit zowel tijdens de opvolging in de bouw- of 
renovatiefase als tijdens de waarborgperiode (periode 
tussen voorlopige en definitieve oplevering).

Huidige, hieronder vermelde werfproblematieken 
waarmee we frequent in aanraking komen, hebben 
een belangrijke impact op wat contractueel werd 
overeengekomen bij aannemingen, namelijk kwaliteit, 
kostprijs en uitvoeringstermijn, alsook op onze 
werkingskosten en jaarplanning van toekomstige 
projecten.

Kwaliteit bij werfuitvoering

De laatste jaren wordt steevast een toenemende 
achteruitgang in de geleverde kwaliteit bij  
uitvoering van aannemingen vastgesteld. Het echte 
vakmanschap is op werven schaars geworden 
en dreigt hierdoor te verdwijnen. De gewenste 
afwerkingsgraad wordt hierdoor niet altijd behaald 
(vaak door het gebrekkig aanwenden van nochtans 
kwalitatieve materialen), hoewel het bestek de 
kwaliteitseisen nauwkeurig omschrijft.

Anderzijds valt hierbij ook op dat de projectleiding 
van heel wat aannemers meer de klemtoon legt 
op het budgettaire aspect dan op de geleverde 
uitvoeringskwaliteit, wat nefast is op langere 

termijn. Doordat hoofdaannemers de prijzen van 
onderaannemers onder druk zetten of doordat er 
soms een beroep wordt gedaan op een cascade van 
onderaannemers binnen een bepaalde vakspecialiteit, 
resulteert dit vaak in een mindere uitvoeringskwaliteit.

Het resultaat hiervan is een verkorting van de 
levensduur van het gebouw en de uitrusting ervan. Dit 
zorgt op zijn beurt noodgedwongen voor vervroegde 
renovatiekosten en betekent zodoende een 
bijkomende werkbelasting voor de Dienst Projecten.

Vanzelfsprekend bezorgt de interne kwaliteitsbewa-
king tijdens de uitvoering ons veel tijdverslindende 
discussies met aannemers om uiteindelijk de gewens-
te uitvoeringskwaliteit te kunnen verkrijgen.

Verrekeningen tijdens werfuitvoering

Enerzijds merken we op dat een deel van de 
aannemers zich meer aan het specialiseren is in 
het juridische aspect van de aannemerij dan in het 
bouwkundige. Zo hoopt men om via gegenereerde  
meerwerken de winstmarge op projecten te verhogen, 
alsook de contractuele termijn voor de uitvoering 
te kunnen verlengen bij een door de aannemer 
opgelopen vertraging.

Anderzijds worden er bij - door omstandigheden 
noodzakelijke - meerwerken dikwijls (te) hoge 
meerprijzen gevraagd door de aannemers, profiterend 
van de tijdsdruk in uitvoering. Wanneer onze 
projectleiders hen wijzen op de correcte, gangbare 
marktconforme prijzen, leidt dit vaak tot onnodige 
discussies tijdens het bouwproces.

Uitvoeringstermijn van werven

Steeds meer stellen we vast dat bouw- en 
renovatieprojecten problematisch langer duren 
dan contractueel voorzien. Vaak is de vertraging 
te wijten aan de slechte bouwcoördinatie van de 
hoofdaannemer en/of aan het vertraagd werktempo 
en de opeenvolging van de onderaannemers.

Dit laatste is dikwijls het gevolg van het feit dat 
bepaalde – door de hoofdaannemer gekozen – 
onderaannemers ofwel niet over voldoende arbeiders 
beschikken voor de uitvoering van hun werk en 
zodoende dit niet binnen de vooropgestelde planning 
kunnen uitvoeren, ofwel overbevraagd zijn op 
verschillende werven van de hoofdaannemer of voor 
meerdere hoofdaannemers werkzaam zijn.

Termijnoverschrijdingen zorgen voor een belangrijke 
impact op de Dienst Projecten. Tijdens de 
overschrijdingsperiode is de interne projectleider niet 
inzetbaar voor andere taken en dient een volgend 
project uitgesteld te worden. Bijgevolg loopt de 
projectenjaarplanning vertraging op. In uitzonderlijke 
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gevallen genereert dit ook extra opvolgkosten voor 
architecten en studiebureaus. 
In bepaalde gevallen kan een “volgend project” 
voor onze interne projectleder niet meer uitgesteld 
worden door bepaalde deadlines (zoals de aflopende 
geldigheid van de bouwvergunning of de offertedatum 
van de toegewezen aannemer), wat zorgt voor 
overbelasting en frustraties.

Termijnoverschrijdingen hebben ook een niet te 
verwaarlozen impact op de Sociale Dienst. 
Hun interne planning wordt overhoop gehaald door 
de niet-tijdige verhuring. Dit is eveneens nefast 
voor huurders die hun vorige woning reeds hebben 
opgezegd in functie van de hen destijds beloofde 
verhuurdatum die niet gehaald wordt. 
Bijkomend rekent de Sociale Dienst op tijdige 
verhuring in het kader van geplande, noodzakelijke 
verhuisbewegingen bij andere projecten (o.a. 
totaalrenovaties), zodat deze hierdoor geen stilstand 
oplopen. Bij gebrek hieraan lopen wij het risico dat 
aan de getroffen aannemer een schadevergoeding 
verschuldigd is.

Anderzijds is ook de Financiële Dienst het slachtoffer 
van de vertraging op werven met een gefaseerde 
totaalrenovatie. Deze vertraging zorgt voor een 
onnodig langere leegstand van de woningen die 
deel uitmaken van de volgende uitvoeringsfasen 
binnen de wijk. Deze leegstand genereert bijgevolg 
inkomstenverliezen aan huishuur.

Om de opgelopen vertragingen op projecten aan te 
pakken, kunnen er meer financiële sancties opgelegd 
worden, conform de wetgeving overheidsopdrachten. 
Op die manier willen we de aannemers onder 
meer aanmoedigen om de uitvoeringstermijn te 
respecteren.

In de hoop een kentering te kunnen brengen in 
de voornoemde werfproblematieken, werd een 
proefproject opgestart met een innovatieve manier 
van aanbesteden. Het betreft de realisatie van 42 
nieuwbouwappartementen in de wijk Nieuw Gent, 
Morganiet- en Robijnstraat.

Bij dit proefproject wordt afgestapt van de 
klassieke manier van gunning aan de hand van 
een openbare aanbesteding conform de wetgeving 
overheidsopdrachten, waarbij de laagste prijs de norm 
voor toewijzing was. Bij deze klassieke manier van 
aanbesteding komen bij de deelnemende aannemers 
– vaak om het project binnen te kunnen halen – de 
prijzen onder druk te staan, alsook hun winstmarges. 
Om dit te compenseren, rekenen aannemers erop 
om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden via 
meerwerken toch een hogere winstmarge te kunnen 
bekomen.

Bij het proefproject wordt er een nieuwe manier 
van toewijzing aan de aannemer gehanteerd. 
Dit gebeurt aan de hand van een getrapte 
aanbestedingsprocedure bestaande uit 2 stappen.

Bij de eerste stap worden via selectiecriteria 
kandidaat-aannemers weerhouden voor mededinging 
aan de opdracht. Bij de tweede stap in de procedure, 
die zich beroept op gunningscriteria waarbij de 
prijszetting voor een deel meespeelt en dus niet 
alleen beslissend is, wordt uiteindelijk de opdracht 
toegewezen aan de meest geschikte aannemer. 

Bij deze manier van aanbesteden verloopt het 
voortraject van administratieve dossieropvolging en 
(juridische) begeleiding in functie van de opmaak van 
aanbestedingsdossier en toewijzing veel intensiever 
voor bouwheer en architect, en vergt zodoende meer 
tijd. Na de definitieve oplevering van dit proefproject 
zal een evaluatie van deze procedure gebeuren. 

Problemen bij nazorg

Ook met betrekking tot de nazorg van nieuwbouw- en 
renovatieprojecten wordt de dienst geconfronteerd 
met toenemende problemen.

Conform de wetgeving overheidsopdrachten dient de 
definitieve oplevering exact één jaar na de voorlopige 
oplevering plaats te vinden. In de praktijk is dit echter 
een utopie geworden. Hierdoor duren de meeste 
projecten heel wat langer dan voorzien. Bij veel 
projecten loopt de nazorg zelfs meerdere jaren uit! 

In de laatste volledige periode van 5 jaar stellen we 
het volgende vast. Voor een totaal van 69 projecten 
werden: 
× slechts 14 projecten of 20% tijdig definitief 

opgeleverd.
× 46 projecten of 67% laattijdig definitief opgeleverd.
× 9 projecten of 13% nog steeds niet definitief 

opgeleverd.
Het is geen geheim dat enkele aannemers reeds een 
projectleider exclusief voor nazorg in dienst hebben 
genomen, doch dit blijkt nog steeds niet afdoende om 
de problematiek grondig aan te pakken.

De laattijdige definitieve oplevering heeft soms 
jammer genoeg voor de huurders een impact op de 
bewoning. Bijkomend zorgt dit voor extra werkdruk 
en frustraties bij de medewerkers van de Dienst 
Projecten, gezien zij blijvend met de opvolging van de 
nazorg belast zijn bovenop hun dagelijkse taak van 
werfopvolging van in uitvoering zijnde projecten.

Om dit tegen te gaan, kunnen ook hierbij vaker 
geldelijke sancties genomen worden.
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Dienst Financiën en 
Administratie

Bij de Dienst Financiën en Administratie stond 
2019 in het teken van de nieuwe huurprijsbere-
kening vanaf 1 januari 2020. Die zorgde voor heel 
wat extra werk, zowel qua berekening als com-
municatie naar onze huurders. Daarnaast bleef 
ook de betalingsproblematiek van onze huurders 
aanslepen. Zowel de totale huurachterstal als het 
aantal huurders dat gebruikmaakt van een afbe-
talingsplan om de huurwaarborg te betalen, steeg 
in 2019.

NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING

Hoewel de nieuwe huurprijsberekening – die vastgelegd
werd door de Vlaamse Regering – pas van kracht 
zal zijn vanaf 1 januari 2020, troffen we al de nodige 
voorbereidingen in 2019. 

In de nieuwe huurprijsberekening wijzigen 3 elementen:

A. Het bepalen van het inkomen van de huurder

× Er zal rekening gehouden worden met het 
inkomen van de huurders én alle meerderjarige 
gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige 
kinderen die nog kinderbijslag krijgen, wordt niet 
meegeteld.

× Er zal gekeken worden naar wat de huurder 
verdiende in het jaar waarop het meest recente 
aanslagbiljet betrekking heeft (= het referentie-
inkomen). Dit is niet noodzakelijk voor alle 
gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als de huurder en 
zijn gezin geen referentie-inkomen hebben, wordt 
gekeken naar de huidige inkomsten.

B. De sociale huurschatter

× De marktwaarde van de huurwoning zal bepaald 
worden aan de hand van een schattingsmodel: de 
sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, 
wordt gekeken naar de ligging van de woning 
en andere eigenschappen, zoals het aantal 
slaapkamers of het bouwjaar. 

× De huurprijs heeft een onder- en bovengrens. 
Zo zal de huurder nooit minder betalen dan 
de minimale huurprijs (die afhangt van de 
marktwaarde), maar ook nooit meer dan wat 
iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde 
omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

C. De energiecorrectie

× Om investeringen voor het energiezuiniger en 
milieuvriendelijker maken van de huurwoning 
terug te verdienen, zal een maandelijkse toeslag 
aangerekend worden. Deze toeslag heet de 
energiecorrectie en telt enkel voor woningen met 
energiezuinige investeringen, zoals een goede 
isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

× De grootte van de toeslag hangt af van de 
hoeveelheid energie die de huurder minder 
verbruikt door de extra investering. Dit wordt 
bepaald volgens de regels die de Vlaamse 
Regering vastlegde. Het bedrag is altijd lager 
dan het bedrag dat de huurder bespaart op zijn 
energiefactuur.

× Voor 2020 zal bij Volkshaard gewerkt worden 
met voorschotten op deze energiecorrectie. In 
2021 zullen alle huurders hiervoor een afrekening 
ontvangen.

Het spreekt voor zich dat deze nieuwe huurprijsbe-
rekening voor heel wat extra werk heeft gezorgd. De 
Technische Dienst zorgde in de eerste plaats voor de 
input van de gegevens in het nieuwe schattingsmodel. 
Vervolgens konden wij daarmee aan de slag om de 
nieuwe berekeningen te maken. Als je weet dat deze 
herberekening moest gebeuren voor alle 5.663 woon-
gelegenheden in ons patrimonium, is het duidelijk dat 
dit over een werk van lange adem gaat. 

Daarnaast vonden we het ook noodzakelijk om 
onze huurders zo snel en zo correct mogelijk te 
informeren over de nieuwe huurprijsberekening. In 
oktober stuurden we al een brief met meer uitleg over 
de wijzigingen, in duidelijke taal. In december volgde 
dan de concrete huurprijsberekening. De nieuwe 
berekeningen riepen bij heel wat huurders vragen op. 
Dit zorgde niet alleen voor heel wat extra telefoontjes 
naar de Dienst Financiën en Administratie, maar ook 
voor extra drukke zitdagen.

Er kwam ook heel wat kritiek op de nieuwe 
huurprijsberekening. Vooral het feit dat de inkomsten 
van inwonende familieleden met een ernstige 
handicap werden meegeteld, riep vragen op. Na de 
afsluiting van het boekjaar 2019, kwam de minister 
van Wonen hier dan ook (deels) op terug.

HUURACHTERSTALLEN

Het onder controle houden van de huurachterstal 
blijft elk jaar een uitdaging voor de Dienst Financiën 
en Administratie. Terwijl de totale huurachterstal in 
2017 en 2018 nagenoeg gelijk bleef, moesten we in 
2019 opnieuw een forse stijging vaststellen. Dat komt 
zowel door een stijging van de huurachterstal bij de 
zittende als bij de vertrokken huurders. 
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Nochtans is het totale aantal huurders met achterstal 
amper hoger: van 426 in 2018 naar 428 in 2019. Het 
hogere bedrag is dan ook vooral te verklaren door 
de stijging van het aantal huurders met meer dan 
één maand achterstal. Het aantal huurders met een 
achterstal tussen 1 en 3 maanden ging van 115 naar 
136 huurders, het aantal huurders met een achterstal 
van meer dan 3 maanden verdubbelde bijna van 18 
naar 32. Ook het aantal vertrokken huurders met 
achterstal ging licht omhoog (van 63 naar 72).

DECEMBER 2016 DECEMBER 2017 DECEMBER 2018 DECEMBER 2019

Totale huurachterstal zittende huurders € 127.389,88 € 130.520,53 € 120.189,78 € 145.782,29

Totale huurachterstal vertrokken 
huurders

€ 62.418,28 € 44.872,55 € 55.584,86 € 71.816,88

Totale huurachterstal € 189.808,16 € 175.393,08 € 175.774,64 € 217.599,17

Percentage t.o.v. totale omzet 0,89% 0,87% 0,79% 0,96%

In verhouding tot het totale aantal zittende huurders, 
had 7,10% van onze huurders een huurachterstal. Dat 
is iets minder dan vorig jaar, maar we moeten nog 
steeds vaststellen dat een deel van onze huurders 
het moeilijk heeft om maandelijks de huur te betalen. 
Nochtans is de huurprijs van hun sociale woning 
aangepast aan hun inkomen.

DECEMBER 2016 DECEMBER 2017 DECEMBER 2018 DECEMBER 2019

Aantal zittende huurders met achterstal:
× minder dan 1 maand
× tussen 1 en 3 maanden
× meer dan 3 maanden

219
110
31

188
115
27

230
115
18

188
136
32

Aantal vertrokken huurders met 
achterstal

83 51 63 72

Totaal aantal huurders (zittend & 
vertrokken) met achterstal

443 381 426 428

Percentage zittende huurders t.o.v. totale 
aantal huurders

7,19% 6,63% 7,25% 7,10%

400

300

200

100

0
Dec/2015

AANTAL ZITTENDE HUURDERS MET ACHTERSTAL

¢ aantal zittende huurders met achterstal > 3 maanden

¢ aantal zittende huurders met achterstal > 1 maand & < 3 maanden

¢ aantal zittende huurders met achterstal < 1 maand

Dec/2016 Dec/2017 Dec/2018 Dec/2019

Vanuit de Dienst Financiën en Administratie blijven we 
dan ook inzetten op het voorkomen, het vaststellen en 
het terugdringen van deze huurachterstallen.
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AFBETALING HUURWAARBORGEN

Een andere uitdaging die we jaarlijks moeten 
opvolgen, is de afbetaling van de huurwaarborgen. 
Sinds 1 maart 2014 is het volgens het Kaderbesluit 
Sociale Huur toegestaan dat de kandidaat-huurder 
zijn waarborg aflost over maximaal 18 maanden. Die 
waarborg is gelijk aan twee keer de basishuur.

Sinds 2015 maken verschillende van onze huurders 
gebruik van deze mogelijkheid. In 2016 waren er zelfs 
100 aflossingen per maand. In 2017 daalde dit aantal 
sterk (naar 72), om dan in 2018 licht te stijgen (naar 
78). In 2019 zagen we echter opnieuw een grotere 
stijging naar 90 lopende aflossingen per maand 
van de huurwaarborg. Vanaf juni steeg het aantal 
aflossingen per maand boven de 90, met in oktober 
zelfs een piek tot 102. 

Hieruit blijkt nogmaals dat het voor verschillende 
huurders niet evident is om de waarborg in één keer 
te betalen. Voor de Dienst Financiën en Administratie 
brengt deze stijging van het aantal huurwaarborgen 
echter veel administratieve nazorg met zich mee. 

DATUM TOTAAL

1/01/2018 62

1/02/2018 64

1/03/2018 69

1/04/2018 73

1/05/2018 73

1/06/2018 79

1/07/2018 84

1/08/2018 82

1/09/2018 79

1/10/2018 83

1/11/2018 90

1/12/2018 88

DATUM TOTAAL

1/01/2019 82

1/02/2019 80

1/03/2019 79

1/04/2019 83

1/05/2019 88

1/06/2019 92

1/07/2019 95

1/08/2019 98

1/09/2019 91

1/10/2019 102

1/11/2019 95

1/12/2019 93

AANTAL AFLOSSINGEN HUURWAARBORG PER MAAND
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AANTAL AFLOSSINGEN HUURWAARBORG PER MAAND

LIQUIDITEITS- EN SOLVABILITEITSRATIO

Tot slot geven we graag nog de liquiditeits- en 
solvabiliteitsratio van de voorbije vijf jaar mee.

A. Liquiditeitsratio

Voor de onmiddellijke liquiditeitsratio hanteren we 
volgende formule:

(Liquide middelen + geldbeleggingen
- correctie voor waarborgen in handen van 

de SHM gestort)

(Korte termijn passiva, exclusief 
overlopende rekeningen passief

- correctie voor huurwaarborgen in handen 
van de SHM gestort).

Op die manier komen we tot de volgende ratio’s:
ONMIDDELLIJKE LIQUIDITEITSRATIO (EXCLUSIEF INVLOED 
HUURWAARBORGEN IN HANDEN VAN DE SHM GESTORT)

2015 0,92

2016 0,64

2017 0,66

2018 0,99

2019 0,58

Voor 2018 zagen we een afwijkende liquiditeitsratio. 
Dit is te verklaren door het feit dat deze ratio 
afhangt van de liquide middelen ten opzichte van de 
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kortetermijnschulden op het einde van het boekjaar. 
In 2018 waren deze liquide middelen hoger, omdat er 
minder gronden werden aangekocht. In 2019 keerde 
de ratio terug naar hetzelfde niveau als in 2016 en 
2017.

B. Solvabiliteitsratio

Voor de solvabiliteitsratio kijken we onder andere naar 
de graad van financiële onafhankelijkheid. Daarvoor 
gebruiken we de volgende formule:

Eigen vermogen

Totaal vermogen

Op die manier komen we tot de volgende percentages:

GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID

2015 29,14%

2016 27,87%

2017 26,62%

2018 25,80%

2019 25,02%
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Technische Dienst
PERSONEEL

De personeelsbezetting van de Technische Dienst 
bleef gedurende 2019 ongewijzigd, met:
× 19 technische medewerkers, 
× 23 conciërges, vast aan het gebouw verbonden of 

inwonend,
× 5 bedienden.
Het aantal gebouwverantwoordelijken nam toe 
tot 24. Gebouwverantwoordelijken zijn huurders die 
vrijwillig een aantal taken op zich nemen, gaande 
van het buitenzetten van de afvalcontainers tot het 
schoonmaken van de algemene delen. Het feit dat één 
of meerdere bewoners een aantal taken op zich willen 
nemen, heeft een positief effect op de huurlasten in 
het betrokken gebouw.

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

De uitvoering van het onderhoud, zowel technisch als 
op het vlak van schoonmaak, gebeurt in hoofdzaak 
met eigen personeel, waar nodig ondersteund door 
externe aannemers. Het groenonderhoud wordt dan 
weer volledig uitbesteed, met een zeer belangrijk 
aandeel voor de sociale economie. Hetzelfde principe 
van volledige uitbesteding geldt ook voor alle 
gespecialiseerde onderhoud op bijvoorbeeld liften, 
verwarmingsketels, branddetectie, …

We noteerden over het volledige jaar 7.238 werk-
opdrachten. 88% ervan had betrekking op 
herstellingen of onderhoud. De overige 12% werd 
opgemaakt om herstellingswerken uit te voeren in 
vrijgekomen wooneenheden.

De totale onderhoudskost voor 2019 bedroeg 
3.360.057 euro of 593 euro per wooneenheid.

Enkele grotere werken die uitgevoerd werden:
× het plaatsen van energiebesparende boilers in 140 

appartementen in de Hippodroomlaan in Sint-
Amandsberg (Gent).

× het plaatsen van camerabewaking in het gebouw in 
de Nicolaas Zannekinstraat in Gent.

× het plaatsen van nieuwe stookketels in residentie 
Windekind in Gent.

Daarnaast bezorgde ook de storm in maart 2019 ons 
handenvol herstelwerk. Onder andere het dak van het 
appartemensgebouw in de Leihoekstraat in Machelen 
(Zulte) moest volledig vervangen worden.

FRICTIELEEGSTAND

De frictieleegstand – ten gevolge van wooneenheden 
die niet onmiddellijk opnieuw verhuurbaar zijn – 
is in 2019 gestegen. Uit monitoring van de staat 
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waarin de vrijgekomen woningen en appartementen 
zich bevinden, blijkt dat gemiddeld slechts 40% 
onmiddellijk kon herverhuurd worden na enkele kleine 
herstellingen.

In gemiddeld 7 wooneenheden per maand moesten 
één of meerdere deelrenovaties (zoals het vervangen 
van keuken, badkamer, vloerbekleding, …) uitgevoerd 
worden. Om het cijfer van de frictieleegstand op 
hetzelfde niveau te houden, moet dus om de 3 

Er zal in de komende jaren meer beroep moeten 
gedaan worden op externe aannemers om de 
leegstand terug te dringen. Er is ook nood aan 
structurele (deel)renovaties in de wijken met 
woningen uit de jaren 70 en begin de jaren 80.

WACHTTIJD

De wachttijd voor technische interventies wordt 
blijvend opgevolgd. De metingen gebeuren over alle 
werkopdrachten voor correctief onderhoud: het 
gaat dus niet alleen over kleine herstellingen, maar 
bijvoorbeeld ook over de heraanleg van een stuk 
riolering. 

Elke werkopdracht krijgt een 
prioriteit toegekend op basis 
van de parameters veiligheid, 
gevolgschade en comforthinder, 
om zo de gewenste interventietijd 
te bepalen. 

INTERN SCORE #1 #2 #3 #4 #5 #6

Binnenafwerking Vloerafwerking 2,68 1230 1266 1402 1147 320 60

Buitenuitrusting Badkamer en toilet 2,48 1579 1454 960 1092 340

Keuken 2,76 1286 1154 1330 915 740

werkdagen een deelrenovatie afgewerkt worden. Dat 
is voor de Technische Dienst een onmogelijke opgave, 
aangezien dezelfde groep mensen ook instaat voor de 
interventies.

Onderstaande tabel – met scores uit de 
conditiemeting eind 2018 – geeft ter verdere illustratie 
het aantal wooneenheden met verouderde keukens 
en/of badkamers weer.

Uit de meting over het jaar 2019 blijkt dat de mediaan 
van de benodigde tijd om een interventie volledig 
af te ronden 6 kalenderdagen bedraagt. 50% van 
onze interventies is dus binnen de 6 kalenderdagen 
afgewerkt. Na 15 kalenderdagen is tot 75% van 
de interventies afgerond. Dit wordt duidelijk in 
onderstaande grafiek.

VERDELING WERKOPDRACHTEN NAAR DOORLOOPTIJD TUSSEN MELDING EN 
AFWERKING OPDRACHT

NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING

Tot slot vermelden we nog dat er in 2019 heel wat 
werk verricht werd om de gegevens te verzamelen die 
vereist waren om de nieuwe marktwaarden van onze 
panden te berekenen. Dit gebeurde met het oog op de 
nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020. 

Vooral de berekening van de bruto-vloeroppervlakte 
voor 5.663 panden was heel arbeidsintensief. We 
zijn na deze oefening wel een cijfer rijker: in totaal 
bedraagt de bruto-vloeroppervlakte van onze 
wooneenheden 570.117 m2 of gemiddeld 100 m².
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Het auditcomité kwam in 2019 uitzonderlijk twee 
keer samen. De geplande samenkomst in juni werd 
geannuleerd omwille van:
× het afwachten van de resultaten van de geplande 

audit ‘voorraadbeheer’ in september,
× het plaatsvinden van de managementstweedaagse 

eind juni, de terugkoppeling van de besproken 
items (o.a. opmaak van het nieuwe beleidsplan) 
werd geagendeerd voor de samenkomst in oktober.

Volgende zaken werden besproken in het auditcomité:
× Stand van zaken RAMM-fiches en procedures.
× Voorbereiding en evaluatie resultaten audit 

‘Voorraadbeheer’.
× Opvolging aanbevelingen uit eerder uitgevoerde 

audits (‘Leegstand’ en ‘Domiciliefraude’).
× Stand van zaken opmaak nieuw beleidsplan en 

jaarplannen.

Volgende procedures werden in 2019 afgewerkt:
× Huurachterstal
× Onbeheerde nalatenschap
× Actualisatie
× Domiciliefraude
× Inschrijvingen
× Toewijzingen
× Opzeg door huurder
× Overlast
× Woningaanpassingen
× Uitvoering nieuwbouwprojecten (huur)
× Verrekeningen nieuwbouw- en renovatieprojecten
× Aankoop van bouwgerelateerde verbruiksgoederen
× Aanvraag en uitvoering van reparatieverzoeken
× Voorraadbeheer

Volgende procedures zijn nog te finaliseren:
× Voorbereiding en uitvoering nutsvoorzieningen en 

wegenis
× Administratieve werfbegeleiding 

nieuwbouwprojecten
× Administratieve werfbegeleiding 

renovatieprojecten
× Uitvoering renovatieprojecten (huur)

Volgende RAMM-fiches werden in 2019 afgewerkt:
× Domiciliefraude
× Faciliteren van buurtwerking
× Beheer(sing) van leegstand
× VTO-plan

WERKING 
AUDITCOMITÉ

× Onthaalbrochure
× Begrotingsopmaak en budgetopvolging
× Voorraadbeheer
× Inkorten wachttijd regiedienst

Volgende RAMM-fiches zijn nog te finaliseren:
× Huisbewaarders als actieve schakel met de 

huurders
× Belanghebbendenmanagement

Het auditcomité gaf toelichting aan de Raad van 
Bestuur over de werking en hun bevindingen.

DANK
Het realiseren van een dergelijk mooi jaarresultaat is 
enkel maar mogelijk dankzij de steun, het vertrouwen 
en de inzet van velen.

We willen dan ook de medewerkers, de directie en de 
leden van de Raad van Bestuur en het auditcomité van 
harte danken voor hun geleverde prestaties, hun inzet 
en hun enthousiasme.

Onze dank gaat ook uit naar de gemeentebesturen. 
Overleg en samenspraak met hen zorgen echt voor 
een meerwaarde. 

Ook de leden van de verschillende administratieve en 
bestuurlijke diensten en sociale organisaties willen wij 
bij deze uitdrukkelijk onze waardering overmaken voor 
hun gedrevenheid en de wil om constructief samen te 
werken.

MANDATEN
Met deze Algemene vergadering eindigt om statutaire 
redenen het mandaat van de heren Louis Vervloet, 
Mario Pauwels en Daniël Verbeken. De Raad van 
Bestuur stelt voor om deze vervallen mandaten te 
verlengen voor de statutaire periode van 6 jaar.

De Algemene Vergadering beëindigt de mandaten van 
mevrouw Mireille Buyck en de heren Emmanuel Van 
Daele, Michiel Geers en Jean-Paul Corin. De Raad van 
Bestuur stelt voor om mevrouw Mireille Buyck en de 
heren Emmanuel Van Daele, Michiel Geers en Jean-
Paul Corin opnieuw te benoemen voor een statutaire 
periode van 6 jaar.
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× Nazareth, Wielkine
Straatnaam: Zwanestraat
30 aanleunflats – AVA PARTNERS Architects & 
Planners (Gent)

TYPE AANTAL

Appartement 1 slaapkamer – 
zorgbehoevend maar zelfredzaam

25

Appartement 2 slaapkamers – 
zorgbehoevend maar zelfredzaam

5

GEZINSSAMENSTELLING AANTAL

Alleenstaanden 24

Eénoudergezinnen 2

Paar zonder kinderen 4

BELASTBAAR INKOMEN EN HUURPRIJS BEDRAG

Gemiddeld netto belastbaar inkomen € 16.389,64

Gemiddelde reële huurprijs € 298,93

Hoogste huurprijs € 514,40

× Wachtebeke, EGKS-wijk:
Straatnamen: IJsvogelstraat, Mezenstraat & 
Sijslaan 
12 invulwoningen – Architectenbureau Bressers 
(Gent)

TYPE AANTAL

Hoekwoning 2 slaapkamers 6

Rijwoning 2 slaapkamers 6

BOUWWERKEN

NIEUWBOUW EN VERVANGENDE 
NIEUWBOUW

In gebruik genomen in 2019
(67 woongelegenheden)

× Gent/Oostakker, Wolfputstraat
Straatnaam: Stokt
25 appartementen – AVA PARTNERS Architects & 
Planners (Gent)

TYPE AANTAL

Duplex 2 slaapkamers 12

Appartement 1 slaapkamer 7

Appartement 2 slaapkamers 6

GEZINSSAMENSTELLING AANTAL

Alleenstaanden 10

Eénoudergezinnen 7

Paar met kinderen 3

Paar zonder kinderen 5

BELASTBAAR INKOMEN EN HUURPRIJS BEDRAG

Gemiddeld netto belastbaar inkomen € 18.494,47

Gemiddelde reële huurprijs € 346,58

Hoogste huurprijs € 660,13
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GEZINSSAMENSTELLING AANTAL

Alleenstaanden 8

Paar met kinderen 1

Paar zonder kinderen 3

BELASTBAAR INKOMEN EN HUURPRIJS BEDRAG

Gemiddeld netto belastbaar inkomen € 19.158,27

Gemiddelde reële huurprijs € 356,66

Hoogste huurprijs € 626,09

In opbouw op 31/12/2019 
(29 woongelegenheden)

× Gent/Mariakerke, Planetenwijk: 
15 erkende assistentieflats – GDR-architecten 
(Gent/Gentbrugge)

× Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, Vlasbloem: 
14 woningen – ARKS-architecten (Aalter)

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

bouwheerontwerp

BOUWEN 6 HUURWONINGEN
HOGE WAL - ERTVELDE

5  Valkestraat - B 9880 Aalter
t. 09/375.38.00 - f. 09/375.39.00
BTW BE 862.543.004
www.arks.be - info@arks.be

VOLKSHAARD cvba
cv KLE HET VOLK

VOORONTWERP TYPE 4/7
GEVELS

Dossier 0726-11/12
Schaal 1/100 d.d. 04/11/2014

++ + + ++ + ++++ +

+ + ++

8/13

Aanbesteed om aan te vatten in 2020

× De Pinte, Spoorweglaan:
20 + 1 appartementen (in samenwerking met 
OC Broeder Ebergiste te Gavere) – Archipl 
Architecten (Gent)

× Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & Robijnstraat:
42 appartementen (vervangingsbouw) –
GDR-architecten (Gent/Gentbrugge)

× Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat:
4 woningen – Buro 56 (Gent)

Planning op korte termijn

× De Pinte, Moerkensheide II:
16 woningen – Archipl Architecten (Gent)

× Evergem/Ertvelde, Hoge Wal:
6 woningen – ARKS-architecten (Aalter)

niv. 3,55
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× Gent/Gentbrugge, Treillarmée:
18 woningen + 5 appartementen – Buro 56 (Gent)

× Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II:
4 woningen + 6 appartementen – Buro II (Gent)

× Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp:
21 appartementen – AVA PARTNERS Architects & 
Planners (Gent)

Planning op middellange termijn

× Deinze/Bachte-Maria-Leerne, Leernsesteenweg: 
19 woningen – Bureau De Muynck (Deinze)

× Deinze/Landegem, Moorstraat: 
4 entiteiten – Buro 56 (Gent)

× Deinze/Landegem, Poeldendries: 
10 studio’s + gemeenschapsruimte – Buro 56 
(Gent)

× Gavere, Kloosterstraat: 
15 appartementen – P. Cattoir (Gent)

× Gavere, Sint-Amandswijk:
13 woningen – Urbain Architectencollectief (Gent)

× Gent/Wondelgem, Viermeersen: 
2 woningen + 19 appartementen – Volt Architecten 
(Gent)

× Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat: 
19 appartementen – AnD Architecten (Brugge)

× Melle, Caritasstraat:
10 appartementen – architect nog aan te stellen

× Melle, Mussenbos:
13 woningen + 12 appartementen – Buro 56 (Gent)

× Melle, Mussenbos:
2 transitwoningen – Buro 56 (Gent)

× Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
12 woningen + 2 duowoningen – 
Architectenbureau Bressers (Gent)

× Zulte, Wybo:
15 appartementen – Architectenbureau Luc Toelen 
(Kortrijk)

Projecten ter studie

× Aalter/Lotenhulle, Congostraat (tweede fase):
9 woningen – Buro 56 (Gent)

× Evergem/Sleidinge, Korenveld:
14 woningen – Buro 56 (Gent)

Woningen B.1 tem B.4
4

6

9

1

1

4 v. v. v.v.

2
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× Gent/Drongen, Noordhout: 
aantal te bepalen

× Gent/Gentbrugge, Neerscheldestraat:
9 appartementen

× Gent/Wondelgem, Silcose II:
30 appartementen 

× Lochristi, Vaarlaars:
7 woningen

× Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (tweede fase): 
27 woningen – AnD Architecten (Brugge)

× Lochristi/Zeveneken, Hoekstraat:
oude pastorie

× Maldegem, Bogaerde- & Westeindestraat:
13 appartementen – Architectenbureau Bressers 
(Gent)

× Maldegem, Edestraat: 
8 appartementen - Aiko Architecten & Ingenieurs 
(Maldegem)

× Melle, Brusselsesteenweg: 
8 appartementen - Archipl Architecten (Gent)

× Melle, Driebunderputlaan: 
2 x 18 appartementen (gefaseerd) – Archipl 
Architecten (Gent)

× Nazareth, Deinzestraat:
8 appartementen - Archipl Architecten (Gent)

× Nazareth, Stropstraat: 
16 woningen – L. Bosschem (Nazareth)

× Nazareth/Eke, site pastorij: 
12 appartementen – Buro 56 (Gent)

RENOVATIES

Opgeleverd in 2019

× Gent, Alsberghe Van Oost:
renovatie daken van twee appartementsblokken

× Gent, Zwijnaardsesteenweg & G. Eylenboschplein: 
renovatie en isolatie daken + binnenrenovatie van 
21 woningen

In uitvoering op 31/12/2019

× Deinze/Landegem, Pr. Cocquytstraat (eerste fase):
renovatie schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, 
zolderisolatie van 38 woningen

× Gent, Koggestraat:
binnenrenovatie en renovatie en isolatie van daken 
van 18 woningen + 24 appartementen

× Gent, Malem:
totaalrenovatie van 102 woongelegenheden
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× Gent/Mariakerke, Planetenwijk:
renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, 
aanpassen elektriciteit en renovatie en isolatie 
platte daken van 81 woningen

× Gent/Oostakker, J. Cardijnlaan & E. Ronsestraat:
renovatie buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, 
aanpassen elektriciteit en isoleren zoldervloeren in 
104 woningen + 12 appartementen

× Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan, 
residenties Reigersbek & Zilverschoon:
renovatie platte daken en balkons van 86 
appartementen

× Gent/Sint-Amandsberg, Westveld:
binnenrenovatie van 160 woongelegenheden

× Gent/Wondelgem, Viermeersen:
binnenrenovatie van 113 woningen + 
seniorenwoningen

× Lochristi/Zaffelare, Berkenstraat (tweede fase): 
renovatie en isolatie hellende daken, omschakeling 
elektrische verwarming naar gas, plaatsen 
ventilatie, aanpassen elektriciteit, vervangen 
buitenschrijnwerk in 39 woningen

× Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk:
binnenrenovatie van 64 woningen + 
seniorenwoningen

Aanbesteed of aan te besteden
en te starten in 2020

× Gent, Marseillestraat, residenties Klipper & 
Karveel: totaalrenovatie waarbij het aantal 
appartementen per bouwblok herleid wordt tot 30 
entiteiten

× Gent, Nieuw Gent:
dakisolatie van 203 woongelegenheden (perceel 1 + 3)

A

T
F
E
W

PROJECT
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Kadaster
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VHNIEUW11 AANBESTEDINGSDOSSIER

GDR-architecten bvba

Wijk Nieuw Gent
9000 Gent
Oost-Vlaanderen
8e Afdeling, Sectie H, Nr(s). diverse

DAKRENOVATIE 292 WOONGELEGENHEDEN
WAARVAN 94 WONINGEN EN
198 APPARTEMENTEN

Ravensteinstraat 12
9000 Gent
09/223.50.45
09/233.06.23

VOLKSHAARD CVBA-SO

8 10/05/2019FASE 4 - TYPE H (H1 en H2)A

BESTAANDE TOESTAND

A 10/05/2019 AANBESTEDINGSDOSSIER

gevels en doorsneden
schaal 1/50
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× Gent, Nieuw Gent:
dakisolatie van 89 woongelegenheden (perceel 2)

× Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok A):
renovatie gevels & gaanderijen van 37 
appartementen

× Gent/Zwijnaarde, Hekers:
renovatie schrijnwerk, elektriciteit, ventilatie, 
isolatie daken

× Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos:
binnenrenovatie

Planning op korte termijn

× Evergem/Sleidinge, Herritakkerlaan + Evergem/
Sleidinge, Oostveld + Wachtebeke:
renovatie 10 + 7 + 6 seniorenwoningen

× Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat:
totaalrenovatie

× Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg: 
binnenrenovatie van 24 woningen

× Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & Kallestraat: 
binnenrenovatie + renovatie daken van 21 
woningen + 4 appartementen

× Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & Kallestraat: 
renovatie seniorenwoningen

Renovaties ter studie

× Gent, Europalaan:
plaatsen van nieuwe keukens, vernieuwen 
collectief verwarmingssysteem, dakvernieuwing, 
integratie ventilatiesysteem, maatregelen m.b.t. 
brandpreventie

× Gent, Geuzenberg:
renovatie van gaanderijen van 2 
appartementsgebouwen

× Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok B):
renovatie gaanderijen, dak & crepi

× Gent, H. Van Wittenberghestraat:
totaalrenovatie

× Gent, Kongostraat & Nieuwland:
renovatie gevels 

× Gent, Nieuw Gent:
renovatie balkons, kroonlijsten, gevelmetselwerk 
en daken van 94 woningen + 198 appartementen

× Lochristi/Zaffelare (eerste fase):
totaalrenovatie van 38 woningen

× Melle, Dageraadstraat & Kloosterstraat + Gent/
Wondelgem, Winkelstraat:
renovatie buitenschrijnwerk

Gent/Zwijnaarde, Hekers
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GRONDAANKOPEN IN 2019

Destelbergen/Heusden, Prinsenhof Privépersonen 28.032 m²

Destelbergen/Heusden, Stylvoorde Privépersonen 5.068 m²

Gavere, Nieuwlandstraat Privépersonen 4.240 m²

De Pinte, Spoorweglaan Erfpacht Broeders van Liefde 3.350 m²

GRONDVERKOPEN IN 2019

Evergem/Sleidinge, Oostveld Verkoop aan gemeente Evergem 2.576 m²

Wachtebeke, Groenstraat Verkoop gronden bij 10 
koopwoningen KLE Het Volk

272,16 m²

GRONDRESERVE OP 31/12/2019

LIGGING BRUTO (M²) WERFPROJECT

Aalter
Knesselare, Kloosterstraat
Lotenhulle, Lomolenstraat

34.971
1.806

Deinze
Bachte-Maria-Leerne, Mulderstraat 2
Landegem, Moorstraat-Poeldendries

896
1.896

De Pinte
Moerkensheide II 4.945

Destelbergen
Berendries
Rendekensstraat
Heusden, Prinsenhof
Heusden, Stylvoorde

48.238
13.670
28.032

5.068

Evergem
Spoorwegstraat
Ertvelde, Hoge Wal
Sleidinge, Oostveld

2.456
3.510

65.809

Gavere
Sint-Amandswijk
Asper, Luxemburgstraat/Nieuwland

10.821
30.094

Gent/Drongen
Baarle, Noordhout 55.495

GRONDEN
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Gent/Gentbrugge
L. Van Houttestraat (Treillarmée) 3.944

Gent/Mariakerke
Planetenwijk 4.696 15 seniorenappartementen

Gent/Oostakker
Wolfputstraat 13.152

Gent/Sint-Amandsberg
Lijnmolenstraat
Waterstraat

2.503
4.086

Gent/Wondelgem
Silcose 3.550

Lievegem
Waarschoot, Consciencelaan 3.080

Lochristi
Vaarlaars
Beervelde, Kloosterstraat
Zaffelare, Vaardeken

2.901
2.794

46.297

Maldegem
Brielstraat-Nieuwstraat 
Edestraat
Staatsbaan
Adegem, Waleweg

583
350

3.476
11.388

Melle
Brusselsesteenweg 
Gontrode Heirweg
Wautersdreef

1.721
37.862

9.357

Nazareth
Bijloke Eede – Drapstraat III
Deinzestraat 34b
Drapstraat
Noël Schoorensstraat 9 (pastorij)
Ommegangstraat
Stropstraat Zwanestraat
Stropstraat Zilvererf

28.404
711

6.625
2.658

39.824
15.327

229

Sint-Laureins
Sint-Jan-in-Eremo, Bisdomstraat 6.587 14 woningen

Wachtebeke
Groenstraat
Merelstraat*

41.370
21.205

Zulte
Staatsbaan 
Machelen, Dorpstraat 7

1.642
590

TOTAAL 624.619

* niet-bebouwbaar – gelegen in groenzone
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OVERZICHT WONINGEN OP 31/12/2019

Woningen verhuurd volgens besluit V.E. dd 28/11/1990

AALTER 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Aalter - Brug I 1977 32

Aalter - Brug II 1979 26

Aalter - Kouter I 1988 51

Aalter - Kouter III 1997 8

Aalter - Kouter IV 2005 17

Aalter - Kerkem I 2007 10

Aalter - Kerkem II 2008 27

Bellem - Lotenhullestraat I 2007 10

Bellem - Lotenhullestraat/Ommegangstraat II (ex OCMW) 2008 4

Bellem - Lotenhullestraat III 2015 14

Lotenhulle - Lomolenstraat 2008 10

Lotenhulle - Sperrestraat/Congostraat 2017 10

Poeke - Poekedorpstraat I 2008 2

Poeke - Poekedorpstraat II 2012 8

Sint-Maria-Aalter - Wingenestraat 2014 3 4

Totaal Aalter 210 26

DEINZE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Deinze - D. Delcroixstraat 2003 39

Deinze - Donzapark 2018 51

Hansbeke - De Cluyse 1982 38

Landegem - Dorp 2012 6 37

Landegem - P. Cocquytstraat I 1984 38

Landegem - P. Cocquytstraat II 2002 12

Landegem - P. Cocquytstraat III 2010 11

Merendree - Veldestraat 2005 4

Nevele - Wallenbulk 2007 18

Totaal Deinze 109 145

PATRIMONIUM
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DESTELBERGEN 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Destelbergen – TAE-site 2016 14

Heusden – Neerheide 2004 15

Totaal Destelbergen 15 14

DE PINTE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

De Pinte – Moerkensheide 2015 14

Totaal Deinze 14 0

EVERGEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Ertvelde - Hoge Wal I 2008 18

Ertvelde - Hoge Wal II 2012 20

Evergem - Christoffelweg 2014 5 24

Evergem - Kerkbrugge I 1972 20

Evergem - Kerkbrugge II 1973 20 8

Evergem - Langerbrugge 1983 22

Evergem - Vierlinden I 1978 40

Evergem - Vierlinden II 1981 3

Evergem - Vierlinden III 1989 11

Evergem - Vierlinden IV 2005 7

Sleidinge - Bernt I 1964 2

Sleidinge - Bernt II & III 1972 19

Sleidinge - Bernt IV 1977 13

Sleidinge - Kaaistraat 2012 12 12

Sleidinge - Oostveld II 1995 7

Sleidinge - Oostveld III 1999 8

Sleidinge - Oostveld IV 2003 12

Sleidinge - Oostveld V 2011 11

Sleidinge - Oostveld VI 2017 14

Totaal Evergem 264 44

GAVERE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Asper – Biesstraat 2006 4 14

Asper – Stationsstraat 2004 20

Totaal Gavere 4 34

GENT-STADSKERN 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Gent - Alsberghe-Van Oost 2015 70

Gent - Biezenstuk 2012 23

Gent - Boerderijstraat 1996 22
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Gent - Brugse Poort 2001 5 58

Gent - Brugse Poort / Zwaluwstraat 2012 1 11

Gent - Brusselsepoortstraat 2013 14

Gent - Dok Noord 2015 30

Gent - Einde Were 2015 15

Gent - Elsstraat / Wilgestraat 2000 4

Gent - Gasmeterlaan I 1995 33

Gent - Gasmeterlaan II 1997 31

Gent - Gasmeterlaan 1999 24

Gent - Gerststraat 1998 6

Gent - Geuzenberg 1984 21 38

Gent - Glasgowstraat 1959 8 32

Gent - Gordunakaai 2005 7

Gent - Goudvinkstraat 1955 33

Gent - H. Van Wittenberghestraat 2002 10

Gent - Karperstraat 2011 6

Gent - Kempstraat I 1997 18

Gent - Kempstraat II 1998 40

Gent - Kempstraat III 1999 40

Gent - Kempstraat IV/Manilastraat 2000 2

Gent - Kempstraat V 2001 19

Gent - Kempstraat VI 2002 32

Gent - Kempstraat VII 2003 6

Gent - Kempstraat VIII 2007-08 10 14

Gent - Kempstraat IX 2007 60

Gent - Koggestraat 1955 18 24

Gent - Kongostraat/Nieuwland 2003 43

Gent - Lange Violettestraat (Begijnhof OLV Ter Hoyen) 1999 35 29

Gent - Loodsenstraat/Suikerijsteeg 2000-01 7 7

Gent - Malem I 1953 77 24

Gent - Malem II 1954 12

Gent - Marseillestraat 1959 72

Gent - Molenaarsstraat 1998 47

Gent - Neermeersen 1961 264

Gent - Nieuw Gent I 1974&78 137

Gent - Nieuw Gent II 1978 28 12

Gent - Nieuw Gent III 1978 90

Gent - Nieuw Gent IV 1981 59 47

Gent - Nieuw Gent V 2016 24

Gent - Nieuwbrugkaai 2000 22

Gent - N. Zannekinstraat 1969 69
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Gent - Pannestraat 1994 3

Gent - Peerstraat 2007 12

Gent - Prinsenhof 1994 14 15

Gent - Spitaalpoortstraat 2010 10

Gent - Stropkaai 2000 14

Gent - Zwijnaardsesteenweg 1951 21

Totaal Gent - Stadskern 395 1.588

GROOT GENT 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Gentbrugge - A. Van Laethemstraat 2001 6

Gentbrugge - Sas- & Bassijnwijk I 2001 24

Gentbrugge - Sas- & Bassijnwijk II 2002 16

Ledeberg - H. Arendtstraat 1998 62

Ledeberg - Hoveniersstraat 2009 9

Ledeberg - Posthoornstraat 2006 4

Mariakerke - Volkshaardstraat 1958 36 24

Mariakerke - Planetenwijk I 1980 27

Mariakerke - Planetenwijk II 1985 54

Mariakerke - Planetenwijk III 1995 32

Mariakerke - Planetenwijk IV 2006 16

Mariakerke - Planetenwijk V 2011 11

Oostakker I 1976 19

Oostakker II 1980 39 8

Oostakker III 1981 41 3

Oostakker, Wolfputstraat/Stokt 2019 25

Sint-Amandsberg - Heyveld I 1981 140

Sint-Amandsberg - Heyveld II 1995 43

Sint-Amandsberg - Heyveld III 1995 43

Sint-Amandsberg - Lijnmolenstraat 2018 5

Sint-Amandsberg - Waterstraat 2018 8

Sint-Amandsberg - Westveld I 1956/2010 159 52

Sint-Amandsberg - Westveld/Paradijsvogelplein II 2006 30

Wondelgem - Fabriekstraat 1934 19

Wondelgem - Lange Velden 2012 48

Wondelgem - Oogststraat 2009 7

Wondelgem - Silcose 2018 31

Wondelgem - Sint-Godelievestraat 2002 21

Wondelgem - Viermeersen 1965 105 28

Wondelgem - Winkelstraat 2002 3

Zwijnaarde - Achterhekers I 1983 56

Zwijnaarde - Achterhekers II 1986 42
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Zwijnaarde - Hertooiebos 1961 32 35

Zwijnaarde - Laurierstraat 2008 6

Totaal Gent - Randgemeenten 649 720

Subtotaal Gent (grootstad) 1.044 2.308

KAPRIJKE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Lembeke - Dorp 2010 13

Totaal Kaprijke 0 13

LIEVEGEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Lovendegem - Kerkelare 2016 11

Lovendegem – K. Triest 1975 33

Lovendegem - K. Triest II 1980 38 4

Lovendegem – K. Leopoldstraat 2010 9

Totaal Lovendegem 82 13

LOCHRISTI 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Beervelde - Beervelde-Dorp 2008 10

Lochristi - Azalealaan I 1955 13

Lochristi - Azalealaan II 1963 9

Lochristi - Kapelleken I 1979 37

Lochristi - Kapelleken II 1981 20 8

Lochristi - Kapelleken III 1986 31

Lochristi - Kapelleken IV 2000 6

Lochristi - Kapelleken V 2002 7

Lochristi - Kapelleken VI 2004 3

Lochristi - Kapelleken VII 2005 11

Lochrisi - Vaarlaars 2016 14

Zaffelare - Berkenstraat I 1969 38

Zaffelare - Berkenstraat II 1980 39

Zaffelare - Pachtgoed 2006 10

Zaffelare - Vaardeken 2013 28

Zeveneken - Tuinwijk I 1958 24

Zeveneken - Tuinwijk II 1967 28 3

Zeveneken - Tuinwijk III / Kallestraat 1976 7

Totaal Lochristi 325 21
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MALDEGEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Adegem I 1965 17

Adegem II 1971 9 4

Adegem - Canadezenlaan/Deisterweg 2010 16

Maldegem - Brielstraat 2011 10

Maldegem - Paardekerkhof 1997 12

Maldegem - K. Fabiolalaan 2005 3 14

Maldegem - Vakekerkweg 2008 10

Maldegem - Vakekerkweg (wederingekochte won. KLE) 2014 3

Maldegem - Gasmeterstraat/Westeindestraat I 2013 8 14

Maldegem - Gasmeterstraat/Westeindestraat II 2016 4 11

Totaal Maldegem 72 63

MELLE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Melle - Dageraadstraat 1979 12 60

Melle - Driebunderputlaan I 2001 36

Melle - Driebunderputlaan II 2006 36

Melle - Kloosterstraat 2009 31

Totaal Melle 12 163

SINT-LAUREINS 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Waterland-Oudeman - Ter Vaerent 2007 10

Sint-Laureins - Rommelsweg 2009 5

Totaal Sint-Laureins 15 0

SINT-MARTENS-LATEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Sint-Martens-Latem - Priesterage 2012 17

Totaal Sint-Martens-Latem 17 0

WACHTEBEKE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Wachtebeke – EGKS (invulwoningen) 2019 12

Wachtebeke - Godshuisstraat 2015 20

Wachtebeke - Verbeuldestraat 1957 36

Wachtebeke - Warande II 2000 10

Wachtebeke - Warande III 2003 15

Wachtebeke - Warande IV 2004 18

Totaal Wachtebeke 91 20
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ZULTE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Olsene - Vogelzang I 1978 9

Olsene - Vogelzang II 1981 21

Olsene - Vogelzang III 1995 6

Zulte - Anglo 2010 6

Zulte - Zaubeekstraat 2006 3 5

Machelen - Leihoekstraat 2017 13

Machelen - Tuinwijk/Heremietlos 2007 11

Machelen - Veerstraat 2017 6

Totaal Zulte 56 24

AANTAL WONINGEN 2.376

AANTAL APPARTEMENTEN 2.955

TOTAAL HUURWONINGEN VOLGENS KSH 5.331

Woningen verhuurd als privéwoningen of aan OCMW

# WON # APP # DIVERSE

(1) woningen verhuurd aan OCMW Gent 3 11

(2) woningen verhuurd aan OCMW Lochristi 5 1

(3) woningen verhuurd aan OCMW Lovendegem 3

(4) woningen verhuurd aan OCMW Maldegem 1

(5) woningen verhuurd aan OCMW Nevele 3

Gavere - Kloosterstraat 6 (Mariahuis): Zonnehoeve vzw 
(appartementsgebouw)

1

Gent - Berkhoutsheide 47: Broeders van Liefde (ortho-agogisch 
centrum)

1

Gent - Edelsteenstraat 21: Broeders van Liefde (ortho-agogisch 
centrum)

1

Gent - Geuzenberg 64: Steevliet vzw 1

Gent - Jaspisstraat 1: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Kikvorsstraat 324: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Lange Violettestraat (Begijnhof): vzw Zagan 4

Gent - Molenaarsstraat 36-38: vzw RVT Sint-Jozef (polyvalente zalen) 2

Gent - Molenaarsstraat 44-46: vzw RVT Sint-Jozef (kortverblijven) 2

Gent - Robijnstraat 14: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Stropkaai 47 & 48B: vzw Zagan 1 1

Gent/Oostakker - E. Ronsestraat 17 & 60: vzw Mozaïek 1 1

Gent/Oostakker - J. Cardijnlaan 3 & 40: vzw Mozaïek 2

Gent/Sint-Amandsberg - Hippodroomlaan 142: conciërgewoning 1

Gent/Sint-Amandsberg – Klauwierstraat 2: ACH Bouw nv 1
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Gent/Zwijnaarde - Hertooiebos 59: ortho-agogisch centrum (45) 1

Lovendegem - K. Triestlaan 82: vzw Dienstencentrum De Triangel 1

Maldegem - Paardekerkhof 4: dienstencentrum 1

TOTAAL 21 26 6

TOTAAL PRIVÉWOONGELEGENHEDEN 53

Woningen “Alternatieve Financiering” (Besluit V.E. 04/04/1990)

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Aalter - Kouter II A.F. 1994 5

Sleidinge - Oostveld I A.F. 1994 7

Wachtebeke - Warande I A.F. 1994 6

TOTAAL WONINGEN ALTERNATIEVE FINANCIERING 18

Winkels

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Gent - Brusselsepoortstraat 2013 1

Gent - Malem II 1954 2

Gent - Nieuwbrugkaai 2000 3

TOTAAL WINKELS 6

Woningen in beheer

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Gemeente Nazareth
Eke – Steenweg 128 & 130

2000 2

VMSW
Wachtebeke – EGKS-wijk
Wachtebeke – EGKS-wijk (passiefwoningen)

1969
2012 248

5

TOTAAL WONINGEN IN BEHEER 255
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Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard heeft 
voor het werkjaar 2019 52 ontvankelijke klachten 
geregistreerd. 

Van deze 52 klachten werden er 16 als ongegrond 
beschouwd. Voor de resterende 36 klachten werden 
volgende ombudsnormen geschonden:

× Te lange behandeltermijn: 26 (72,22%)
× Andere: Samenlevingsproblemen: 10 (27,78%) 

Alle klachten (10) die door de Sociale Dienst 
geregistreerd werden, hadden betrekking op 
samenlevingsproblemen: klachten over leefbaarheid 
(burenruzies, geluidsoverlast door spelende kinderen), 
maar ook over het onderhoud van de tuin. Naast 
deze effectieve geregistreerde klachten, ontvangt de 
Sociale Dienst ook heel wat meldingen met betrekking 
tot samenlevingsproblemen.

De klachten van technische aard (21) hadden 
voornamelijk betrekking op de te lange 
behandeltermijn voor herstellingen.

De 5 klachten aan het adres van de Dienst Projecten 
waren grotendeels te herleiden tot klachten met 
betrekking tot woonprojecten waarbij er een geschil 
is met de aannemer. Het gaat hier om noodzakelijke 
herstellingen die niet onmiddellijk worden aangepakt 
door de aannemer of schade die ontstaat ten gevolge 
van de werkzaamheden.

KLACHTEN

Zowel de voorbije als de komende jaren werd 
en wordt er verder ingezet op het project rond 
bewonersparticipatie, waarbij in bepaalde wijken 
wordt langsgegaan en gepolst naar mogelijke 
verbeterpunten. Op het ontmoetingsmoment met 
de bewoners – waarop onder andere alle diensten 
van de bouwmaatschappij en het gemeentebestuur 
vertegenwoordigd zijn – worden knelpunten 
besproken en oplossingen geboden. De meldingen 
die aan bod komen, kunnen zowel van technische als 
sociale aard zijn.

Op technisch vlak zijn er eveneens inspanningen 
gedaan om het aantal meldingen/klachten te 
reduceren. Zo wordt er verder geïnvesteerd in de 
opmaak van een “paspoort” per woning, zodat vrij 
vlug het merk en type vastgesteld kan worden van 
bijvoorbeeld een verwarmingsketel. Daardoor kunnen 
wisselstukken onmiddellijk besteld worden, waardoor 
de behandelingstermijn verkort.

33 klachten werden inmiddels (deels) opgelost.

16 ongegronde
klachten

36 gegronde
klachten

Te lange
behandelings-

termijn: 26

Samenlevings-
problemen: 10
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PERSONEELSBEZETTING 

Volkshaard telde in 2019 67,8 VTE, waarvan 37,1 VTE 
mannen en 30,7 VTE vrouwen. In 2019 hebben 8 
personeelsleden de organisatie verlaten en mochten 
we eveneens 9 personeelsleden verwelkomen.

ORGANOGRAM

PERSONEEL VOLKSHAARD

PLOEG CONCIËRGES
& POETSPERSONEEL

PLOEG ARBEIDERS

DIRECTEUR

STAFMEDEWERKER/
HR

SOCIALE DIENST

KANDIDATEN-
WERKING

BEWONERSWERKING

ADMINISTRATIE

ADMINISTRATIE

BOEKHOUDING CEL NIEUWBOUW

CEL RENOVATIE

TECHNISCH
MELDPUNT

MAGAZIJN

PLAATS-
BESCHRIJVINGEN

DIENST FINANCIËN
& ADMINISTRATIE

DIENST PROJECTEN TECHNISCHE DIENST

PREVENTIE-
ADVISEUR

SECRETARIAAT/
ONTHAAL

COMMUNICATIE-
VERANTWOORDELIJKE

45% 55%
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COLLECTIEF GEVOLGDE OPLEIDINGEN/VORMING

DATA OPLEIDING LESGEVER DOOR WIE GEVOLGD AANTAL UREN

09/05/2019 Ergonomie Securex 15 conciërges 15 x 3

Totaal aantal uren 45

INDIVIDUEEL GEVOLGDE OPLEIDINGEN/VORMING

DATA OPLEIDING LESGEVER DOOR WIE GEVOLGD AANTAL UREN

14/01/2019 Prikongevallen Stad Gent – 
Coördinator 
spuitenruil

Inge Fuchs
Peter Van Oost

1,5
1,5

28/01/2019 
29/01/2019 
17/09/2019 
29/09/2019
04/11/2019 
05/11/2019

CPBW ACV Marleen Beke
Frank Bytebier
Wendy De Vlieger
Isabelle Lievens
Brenda Rickaert

6 x 8
6 x 8
6 x 8
6 x 8
6 x 8

12/03/2019 Manet Escala Hans Heyse 12

20/03/2019 Hernieuwing stookolietanks Syntra Dimitri Props 7

26/03/2019 Landata KCLE Tom Battiau 2

25/04/2019 Blockchain en vastgoed Intersentia Hans Heyse 3

08/05/2019 Training beheer website Dropsolid Lien Buyck 2

06/05/2019 
21/10/2019

Preventieadviseur Amelior Sabine Lamoral 42

24/06/2019 Overheidsopdrachten  
voor dummies

Rasschaert advocaten Christophe Van Damme 6

25/06/2019 EHBO refresh Securex Sabine Lamoral 
Leen Gyssels 
Isabelle Lievens

4 
4 
4

08/08/2019 Demo Biddit Fednot Hans Heyse 2

10/09/2019 GDPR KCLE Tom Battiau 2

10/09/2019 Werken aan engagement: het 
effect van de Haradamethode

Escala Hans Heyse 5

12/09/2019 Discovery Insights Expeditie O Tom Battiau 
David De Smeyter 
Leen Gyssels 
Martine Osselaer 
Céderic De Vuser
Christophe Van Damme 
Sven De Keukelaere

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6

16/09/2019 Etion forum: WHY-economie Etion Hans Heyse 5

19/09/2019 Hoe omgaan met cliënten met 
een psychiatrisch ziektebeeld

Stad Gent Tamara Duprez 
Jeroen De Cocker 
Bert Danckaert

3
3
3
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23/09/2019 Vereenvoudiging kaderbesluit 
sociale huur

VMSW Koen Van de Velde 
Lieselot Roegiers

5,75
5,75

24/09/2019 S2020 Werkgroep beheer 
kandidaten

Woonpartners Isabelle Lievens 3

04/10/2019 Vereenvoudiging kaderbesluit 
sociale huur

VMSW Larisa Gnut 6,25

15/10/2019 Studiedag Toegankelijkheid VVH Tom Battiau 
Leen Gyssels 
David De Smeyter

3 
3 
3

10/10/2019 Sharepoint initiatie NXT-Pro Hans Heyse 7

10/10/2019 
7/11/2019

Sharepoint (basis- + 
vervolgopleiding)

NXT-Pro Christophe Van Damme 7,5 
7,5

15/10/2019 
22/10/219

Geweldloze communicatie Thomas More 
hogeschool

Tamara Duprez 2 x 7

24/10/2019 Aanwerving en retentie van 
personeel

Randstad Hans Heyse 4,5

05/11/2019 S2020 Huur administratie Woonpartners Isabelle Lievens 1,5

05/11/2019 Netwerk Klachtenmanagement Vlaamse 
Ombudsdienst

Kathleen Mous 2,5

07/11/2019 Personeelsbeleid 2.0 Erov Hans Heyse 
Kathleen Mous

3 
3

14/11/2019 Najaarsforum KCLE KCLE Tom Battiau 8

15/11/2019 Aanwerving en retentie van 
personeel

Randstad Magda De Winter 
Kathleen Mous

4,5 
4,5

18/11/2019 Life Cycle Costs Ecotoop UGent/HoGent/WTCB Tom Battiau 
Peter Vermaercke

3 
3

19/11/2019 Vertrouwenspersoon  
Refresh

Securex Kathleen Mous 7

19/11/2019 Grondvezet Uitgegraven bodem Confederatie Bouw Céderic De Vuser 3

21/11/2019 Energetisch en ruimtelijk 
wonen in sociale huisvesting

Provincie Oost-
Vlaanderen

Tom Battiau 
Peter Vermaercke

4 
4

21/11/2019 Inspiratiedag sociale diensten VMSW Koen Van de Velde 
Delphine Laureys 
Jeroen De Cocker 
Tamara Duprez 
Lieselot Roegiers

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5

25/11/2019 VEB Infosessie Klantenportaal VEB Linda Boone 3

28/11/2019 Netwerk Klachtenmanagement Vlaamse 
Ombudsdienst

Kathleen Mous 3

28/11/2019 Trefdag Digitaal Vlaanderen AGIV Tom Battiau 7

28/11/2019 Gedrag: de zwakke schakel in 
veiligheid

Accent Stephanie De Vrieze 0,5

28/11/2019 Experience: generation@work Accent Stephanie De Vrieze 1

03/12/2019 Creatief omgaan met beelden VMSW Lien Buyck 3

Totaal aantal uren 560,25



46

Het door Volkshaard gevoerde vormingsbeleid kan 
aan de hand van 2 parameters geëvalueerd worden:

1. Participatiegraad

Deze indicator geeft de verhouding van het 
aantal personeelsleden dat aan ten minste één 
vormingsactiviteit heeft deelgenomen dat jaar ten 
opzichte van het totaal aantal personeelsleden dat op 
31 december van dat betreffende jaar in dienst was.

De participatiegraad toont aan hoe de deelname over 
de personeelsleden gespreid is en of elke medewerker 
de mogelijkheid heeft gekregen om aan één of 
meerdere vormingsactiviteiten deel te nemen. 

De participatiegraad bedroeg in 2019 70,80%. Dat is 
een daling van bijna 20% in vergelijking met 2018.

2. Duur

De duur van de training, vorming en opleiding (VTO) 
geeft de verhouding weer van het aantal uren dat 
besteed werd aan vorming ten opzichte van het totaal 
te presteren arbeidsuren in datzelfde jaar. 

Het geeft een indicatie van de intensiteit van de door 
de personeelsleden geleverde inspanningen met 
betrekking tot vorming ten opzichte van het totaal 
aantal gepresteerde arbeidsuren.

In 2019 bedroeg het aandeel van uren besteed 
aan VTO 605,25 uren. Ten opzichte van een totaal 
van 91.918,9 geleverde arbeidsuren geeft dit een 
verhouding van 0,66%. Dit is een daling ten opzichte 
van het percentage dat in 2018 besteed werd aan 
vorming (1,01%).

We houden eraan onze oprechte 

dank te betuigen aan de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen voor 

de goede en vlotte samenwerking en 

aan de directie en het personeel voor 

de voorbeeldige wijze waarop zij hun 

omvangrijke taak hebben vervuld.
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BALANS EN 
RESULTATENREKENING NA 
WINSTVERDELING

De cijfers van de jaarrekening op de volgende pagina’s werden toegelicht aan de 
leden van het CPBW op dinsdag 19 mei 2020.

Gent, Marseillestraat





JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 387.047.522,91 372.629.023,43

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 93.339,66 72.957,31

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 386.953.683,25 372.555.566,12
Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 353.111.830,40 343.932.015,66
Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 85.230,94 92.555,05
Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 317.980,62 318.773,58
Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 1.657.312,48 1.689.931,68
Overige materiële vaste activa .............................................. 26 39.931,31 42.864,40
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 31.741.397,50 26.479.425,75

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 500,00 500,00
Verbonden ondernemingen ................................................... 6.15 280/1 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 280 ............................. .............................
Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................
Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 500,00 500,00
Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 500,00 500,00
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 15.689.074,91 19.358.874,04

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................
Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 220.571,81 227.356,02
Voorraden .............................................................................. 30/36 220.571,81 227.356,02

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 220.571,81 227.356,02
Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................
Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................
Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................
Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 2.305.602,75 1.328.580,44
Handelsvorderingen .............................................................. 40 156.715,42 103.617,48
Overige vorderingen .............................................................. 41 2.148.887,33 1.224.962,96

Geldbeleggingen ......................................................................6.5.1/6.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................
Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 11.341.171,99 16.385.406,88

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 1.821.728,36 1.417.530,70

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 402.736.597,82 391.987.897,47
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 100.771.562,34 101.134.972,71

Kapitaal ..................................................................................... 6.7.1 10 123.153,12 107.928,12
Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 182.200,00 182.200,00
Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 59.046,88 74.271,88

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 54.224.711,11 53.397.570,91
Wettelijke reserve .................................................................. 130 18.220,00 18.220,00
Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 48.766.646,71 47.939.506,51

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................
Andere .............................................................................. 1311 48.766.646,71 47.939.506,51

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 5.439.844,40 5.439.844,40
Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 ............................. .............................

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 46.423.698,11 47.629.473,68

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 11.310.339,93 11.760.100,50

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 8.821.676,17 9.205.967,63
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 13.422,79 22.878,49
Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 8.803.253,38 9.178.089,14
Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................
Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 5.000,00 5.000,00

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 2.488.663,76 2.554.132,87
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 290.654.695,55 279.092.824,26

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 275.381.394,34 264.436.014,09
Financiële schulden ............................................................... 170/4 271.898.700,55 261.018.276,92

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 1.190.000,00 1.225.000,00
Kredietinstellingen ............................................................ 173 270.708.700,55 259.793.276,92
Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................
Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................
Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 178/9 3.482.693,79 3.417.737,17

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 13.718.125,41 13.083.451,47
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 8.662.649,08 8.227.735,90
Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................
Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 2.283.622,56 2.041.581,47
Leveranciers ..................................................................... 440/4 2.283.622,56 2.041.581,47
Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 1.554.315,62 1.864.719,09

Belastingen ....................................................................... 450/3 1.192.901,45 1.508.264,57
Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 361.414,17 356.454,52

Overige schulden ................................................................... 47/48 1.217.538,15 949.415,01

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 1.555.175,80 1.573.358,70

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 402.736.597,82 391.987.897,47
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 23.459.962,12 25.078.774,60
Omzet .................................................................................... 6.10 70 21.122.269,69 21.138.761,81
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................
Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 198.701,17 109.367,33
Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 1.312.809,56 2.552.339,06
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A 826.181,70 1.278.306,40

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 21.740.608,15 23.347.645,64
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 6.784,21 .............................

Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. 23.125,35
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 6.784,21 -23.125,35

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 5.491.603,28 5.767.890,20
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 4.076.060,06 3.874.015,81
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 10.653.231,59 10.153.368,41
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 20.056,84 3.354,01
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 -384.291,46 1.590.256,62
Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 1.709.925,83 1.627.385,43
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................
Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A 167.237,80 331.375,16

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 1.719.353,97 1.731.128,96
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 4.224.550,45 3.834.786,05
Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 4.224.550,45 3.834.786,05

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 ............................. .............................
Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 4.845,69 9.275,22
Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 4.219.704,76 3.825.510,83

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 5.172.484,27 5.027.775,71
Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 5.172.484,27 5.027.775,71
Kosten van schulden ............................................................. 650 5.172.448,59 5.027.575,16
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................
Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 35,68 200,55
Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 6.12 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 771.420,15 538.139,30

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 65.469,11 78.627,16

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 4.823,56 99.484,06
Belastingen ............................................................................ 670/3 4.823,56 99.484,06
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 832.065,70 517.282,40

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 832.065,70 517.282,40
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 832.065,70 517.282,40

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 832.065,70 517.282,40

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P ............................. .............................

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 827.140,20 512.965,90

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 827.140,20 512.965,90

Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) ............................. .............................

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 4.925,50 4.316,50

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 4.925,50 4.316,50

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUURVolkshaard cvba – so  
Ravensteinstraat 12  
9000            Gent 
 
 
 
 
Jaarverslag van de Raad van Bestuur van 04 mei 2020 aan de gewone Algemene 
Vergadering van vennoten 
 
Geachte vennoten, 
 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen, brengen wij u hiermede verslag uit 
over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 
 
Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 2019 aan uw goedkeuring voor te 
leggen. 
 
1. Commentaar bij de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang 
van zaken en de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt. 
 
Deze commentaar gaat uit van de balans na winstverdeling en geldt bijgevolg onder 
voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de 
jaarvergadering. 
Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke 
bepalingen 
 
Uit de jaarrekening blijkt : 
 
Opbrengsten 

De totale bedrijfsopbrengsten, met inbegrip van de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten, 
daalden van € 25.078.774,60 naar € 23.459.962,12. 

De omzet daalde licht van € 21.138.761,81 naar € 21.122.269,69 als gevolg van de stijging van de 
onbewoonde woningen door tal van renovatieprojecten opgestart in 2019. 

De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten daalden van € 1.278.306,40 naar € 826.181,70 en zijn 
hoofdzakelijk meerwaarden gerealiseerd op verkopen van gronden. 

De financiële opbrengsten stegen van € 3.834.786,05 naar € 4.224.550,45 deze omvatten 
kapitaal- en interestsubsidies en ontvangen intresten ten gevolge van de FS3 leningen.  

Kosten 

De bedrijfskosten, met inbegrip van de niet-recurrente bedrijfskosten, daalden van € 
23.347.645,64 naar € 21.740.608,15 voornamelijk door een daling van de diensten en diverse 
goederen. 

De niet-recurrente bedrijfskosten daalden eveneens en hebben betrekking op aanvullende 
afschrijvingen waarvoor wij verwijzen naar de toelichting van de waarderingsregels in de 
jaarrekening (VOL 6.19). 

 



Verder is er voor de provisie voor risico’s en kosten voor grote herstellingswerken een 
terugname geboekt. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de toelichting van de waarderingsregels in de 
jaarrekening (VOL 6.19). 
 

De financiële kosten stegen van € 5.027.775,71 naar € 5.172.484,27als gevolg van de nieuwe 
verhuurde projecten. 

Resultaat 

Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van € 832.065,70 

Balans 

Het balanstotaal bedraagt € 402.736.597,82 of een stijging van 2,74 % t.o.v. 2018.  Het materieel 
vast actief is gestegen van € 372.555.566,12 naar € 386.953.683,25 of een stijging van 3.87%. 

Het eigen vermogen (incl. kapitaalsubsidies) is gedaald van € 101.134.972,71 naar  
€ 100.771.562,34 en bedraagt thans 25,02 % van het totaal vermogen. 
 
De beschikbare geldmiddelen bedroegen op 31/12/2019 € 11.341.171,99. 

2. Belangrijke gebeurtenissen na jaarafsluiting 
 
Door de afkondiging van de maatregelen ivm de coronacrisis in maart 2020 kunnen we meedelen dat 
een aantal werven vertraagd zullen worden naar opleverings- en verhuurdatum. Dit kan mogelijks 
een financiële impact hebben met een maximum van 3% bovenop de kostprijs van een project.  

 
3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen  
beïnvloeden : 
 
Er zijn geen omstandigheden te melden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 
kunnen beïnvloeden. 
 
4. Onderzoek en ontwikkeling 
 
Er zijn geen onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten te melden. 
 
5. Bestaan van bijkantoren van de vennootschap 
 
De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht, noch in België, noch in het buitenland. 
 
6. Tegenstrijdig belang 
 
De Raad van Bestuur heeft geen kennis van tegenstrijdige belangen. 
 
7. Bijzondere verrichtingen 
 
Nihil. 
 
8. Inzake het gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap en voor zover zulks van 
betekenis is voor de beoordeling van activa, passiva, financiële positie en resultaat 
 
Niet van toepassing. 
 



9. Beloningspakket van de directeur 
De salarisschaal van de directeur is A 288 (min. € 48.430,00  -  max. € 63.330,00) De directeur 
beschikt over een dienstwagen. Hiervoor werd een car-policy afgesloten. Daarenboven geniet 
hij van een groepsverzekering. De in het kader van deze groepsverzekering voorziene 
waarborgen worden exclusief gefinancierd door de Inrichter. Werkgeversbijdrage tot maximaal 
niveau wat een Vlaams ambtenaar kan genieten in deze loonschaal. De bruto jaarbezoldiging wordt 
gedefinieerd als 12 maal het bruto maandsalaris van de maand januari van het 
verzekeringsjaar.  

10.Sociaal oogmerk 
De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de 
werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal 
oogmerk van de vennootschap te bevorderen. Voor meer informatie over de werking van de 
maatschappij verwijzen wij naar ons uitgebreid jaarverslag op onze website : 
www.volkshaard.be. 

 
 
11. Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
 
Tenslotte verzoeken wij u de jaarrekening per 31 december 2019 goed te keuren en kwijting te 
verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaten tijdens 
het afgelopen boekjaar. 
 
Gent,  04 mei 2020. 
 
Voor de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
H. HEYSE    L. VERVLOET 
directeur    voorzitter 





Volkshaard cvba so 
Betaalbaar en duurzaam wonen


