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RAAD VAN BESTUUR

VOORZITTER Louis Vervloet
Jovastraat 16 te 9050 Gent/Gentbrugge

ONDERVOORZITTER Emmanuel Van Daele
Gaspeldoorndreef 20 te 9031 Gent/Drongen

BESTUURDERS Mireille Buyck
Molenstraat 103 te 9890 Gavere

Mario Pauwels
Jan Verspeyenstraat 18 te 9000 Gent 

Hilde De Graeve
Bauwerwaan 55b te 9930 Lievegem/Zomergem

Annemie De Gussem
’s Gravenstraat 191B te 9810 Nazareth

Frank De Vis
Driesstraat 101 bus 203 te 9090 Melle

Michiel Geers
Gavermolenstraat 57 te 9111 Belsele

Sven Roegiers
Ralingen 93 te 9940 Evergem

Eva Rombaut
Heidestraat 50 te 9070 Heusden

Janine Stadeus
Rostijnenstraat 5 te 9080 Lochristi

Daniël Verbeken
Katwilgenstraat 19 te 9032 Gent/Wondelgem

COMMISSARIS-REVISOR EY bedrijfsrevisoren BV
Lieve Cornelis, vaste vertegenwoordiger van BVBA 
Cornelis (B00653) (bedrijfsrevisor)
Pauline van Pottelsberghelaan 12,
9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem, België
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TOELICHTING BIJ DE WERKING

2021 was opnieuw een druk jaar voor Volks-
haard op het vlak van nieuwbouw en renovatie 
van ons patrimonium. Door de maatregelen tegen 
het coronavirus liepen onze werven echter wel 
nog vertraging op. 

In 2021 werden geen nieuwe woongelegenheden 
opgeleverd. Er waren op 31 december 2021 29 woningen, 
82 appartementen en 20 studio’s in opbouw. 

In gebruik genomen in 2021

Er werden geen nieuwbouwprojecten opgeleverd in 2021.

In opbouw op 31/12/2021 
(131 woongelegenheden)

› De Pinte, Spoorweglaan:
20 studio’s + 1 appartement (in samenwerking 
met OC Broeder Ebergiste te Gavere) – Archipl 
Architecten (Gent)

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

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

> Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II:
4 woningen + 6 appartementen – B2Ai (Gent/
Ledeberg)

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

> Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp:
21 appartementen – JUXTA (Gent)

> Melle, Mussenbos:
13 woningen + 12 appartementen + 2 
transitwoningen – Buro 56 (Gent)

Aanbesteed of aan te besteden 
en/of te starten in 2022

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

> De Pinte, Moerkensheide II:
16 woningen – GDR-Architecten (Gent/Gentbrugge)

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

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

> Gent/Gentbrugge, Treillarmé: 
18 woningen + 5 appartementen – Buro 56 (Gent)

> Melle, Caritasstraat:
10 appartementen – Bressers Architecten (Gent)

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

> Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
16 woningen – Bressers Architecten (Gent)

Planning op korte termijn

> Gavere, Sint-Amandswijk:
17 woningen - Urbain Architectencollectief (Gent)

> Gent/Drongen, Noordhout:
aantal te bepalen

> Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (eerste 
fase):
19 appartementen – AnD Architecten (Evergem/
Ertvelde)

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

Planning op middellange termijn

> Aalter/Lotenhulle, Guldensporenplein & 
Lomolenstraat: 
9 woningen 

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

> Gent/Wondelgem, Viermeersen:
2 woningen + 19 appartementen – Volt Architecten 
(Gent)
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Projecten ter studie

> Aalter/Knesselare, Sport- & Kloosterstraat:
21 woningen

> Evergem/Sleidinge, Korenveld:
masterplan – Buro 56 (Gent)

> Gent, wijk Nieuw Gent: 
60 appartementen (vervangingsbouw) – GDR-
Architecten (Gent/Gentbrugge)

> Gent/Gentbrugge, Neerscheldestraat:
9 appartementen

> Gent/Wondelgem, Silcose II:
30 appartementen – Bureau Fischer (Oostende)

> Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg:
9 woningen (vervangingsbouw) – Bressers 
Architecten (Gent)

> Lochristi, Vaarlaars: 
7 woningen

> Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (tweede 
fase):
27 woningen – AnD Architecten (Evergem/
Ertvelde)

> Lochristi/Zeveneken, Hoekstraat:
oude pastorie

> Maldegem, Bogaerde- & Westeindestraat:
13 appartementen – Bressers Architecten (Gent)

> Maldegem, Edestraat:
aantal te bepalen – AnD Architecten (Evergem/
Ertvelde)

> Melle, Brusselsesteenweg:
8 appartementen – GDR-Architecten (Gent/
Gentbrugge)

> Melle, Driebunderputlaan:
2 x 18 appartementen (gefaseerd) – GDR-
Architecten (Gent/Gentbrugge)

> Nazareth, Deinzestraat:
8 appartementen - GDR-Architecten (Gent/
Gentbrugge)

> Nazareth/Eke, site pastorij:
4 appartementen – Buro 56 (Gent)

Naast nieuwbouw bleven we ook in 2021 inzetten op de 
renovatie van ons patrimonium.

De renovatiewerken aan 205 woongelegenheden 
werden afgewerkt in 2021. 

Opgeleverd in 2021

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

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

In uitvoering op 31/12/2021

> 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/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok A): 
renovatie gevels en dak

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

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

> Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos: binnenrenovatie 
van 68 woongelegenheden

> 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 + renovatie seniorenwoningen

Aanbesteed of aan te besteden 
en te starten in 2022

> Gent/Zwijnaarde, Hekers: renovatie schrijnwerk, 
elektriciteit, ventilatie, isolatie daken van 98 
woongelegenheden
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> Melle, Dageraad- & Kloosterstraat: renovatie 
buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, aanpassen 
elektriciteit en renovatie & isolatie platte daken 
van 11 woningen

> Gent, H. Van Wittenberghestraat: 
totaalrenovatie van 10 naar 9 appartementen

Planning op korte termijn

> Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg: 
binnenrenovatie van 15 woningen

> Gent, Europalaan: plaatsen van nieuwe keukens, 
vernieuwen collectief verwarmingssysteem, 
dakisolatie en -vernieuwing, integratie van basis 
ventilatiesysteem, te treffen maatregelen m.b.t. 
brandpreventie

> Gent, Nieuw Gent: combinatie van deelrenovatie 
en ingrijpende energetische renovatie van 232 
woongelegenheden

> Gent, Nieuw Gent, residentie Windekind (90 
appartementen): renovatie gevels, balkons, te 
treffen maatregelen m.b.t. brandpreventie

> Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan, 
residenties Wederik en Zonnedauw (2 x 70 
appartementen): te treffen maatregelen m.b.t. 
brandpreventie

Renovaties ter studie

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

Aalter/Lotenhulle, Guldensporenplein
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ALGEMEEN BELEID

Sinds vorig jaar werken we met het beleidsplan 
2020-2025. Hierin werden een vernieuwde visie, 
missie en waarden & normen van Volkshaard 
gedefinieerd. 

Visie 

We dragen mee ons steentje bij tot het recht op 
menswaardig wonen in eigen streek. 

Voor de concretere invulling van het recht op wonen 
staan we er natuurlijk niet alleen voor. Samen met 
partners geven we mee vorm aan het lokaal woonbeleid. 

Missie 

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

> Biedt: we stellen woongelegenheden duurzaam 
ter beschikking tegen een betaalbare kostprijs, 
afhankelijk van het gezinsbudget en de draagkracht, 
maar niet gratis. 

> Kwalitatieve woningen: we zetten in op passend, 
duurzaam en kwalitatief wonen: een gezonde woning 
die menswaardig wonen mogelijk maakt. De kwaliteit 
van onze woningen bepaalt voor een groot deel het 
woonplezier van onze bewoners. 

> Thuis: we helpen mee te zorgen voor geborgenheid 
in een vertrouwde omgeving. Een aangepaste 
woonomgeving is een veilige, gezonde en toegankelijke 
woonomgeving met maximale bereikbaarheid en 
leefbaarheid. Een omgeving die aangenaam en groen 
is en die binnen haar context voldoende ruimte laat 
voor leven, spelen en ontmoeting voor jong en oud. 
We dragen bij tot het creëren van een buurt waar 
het goed om leven is. 

> Voor mensen met een bescheiden inkomen: ter 
verwezenlijking van het grondrecht op wonen en in 
lijn met onze opdracht van algemeen belang, stellen 
we een patrimonium ter beschikking dat zich richt 
naar alle sociale doelgroepen met woonnoden. I.e. 
voor die huishoudens die op eigen kracht, omwille 
van een te laag inkomen en eventueel behorend 
tot een specifieke doelgroep onvoldoende toegang 
hebben tot de woningmarkt. 

We wensen verder te gaan dan het louter aanpakken 
van de woonbehoefte. Als loyale partner geven we het 
lokaal (sociaal) woonbeleid mee vorm, gebaseerd op 
onze expertise en via het faciliterende karakter van 
onze werking. We ondersteunen en begeleiden waar 
nodig, maar laten ook voldoende ruimte voor initiatief 
van partners en bewoners. Zo evolueren we van een 
sociale huisvestingsmaatschappij naar een brede, sociale 
woonmaatschappij. 

Waarden en normen 

De waarden van onze organisatie zijn de volgende: 

Wij zijn klantgericht 
Binnen onze organisatie wordt klantgerichtheid 
hoog in het vaandel gedragen. Het is de bewoner die 
centraal staat. We zetten daarom alles op alles om het 
contact, de opvolging en de informatievoorziening zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij is iedereen 
gelijkwaardig en wordt iedereen op dezelfde manier 
behandeld. 

Wij zijn professioneel en kwaliteitsgedreven 
Onze organisatie staat bekend voor kwaliteitsvol werk, 
wat verweven zit in het DNA van de organisatie. Een 
belangrijk aspect van kwaliteitsvol werk is onze technische 
en professionele kennis. We zijn beroepsbekwaam en 
doen er alles aan om ons vak goed uit te voeren, in het 
belang van onze bewoners. 

Wij werken samen en zijn een loyale partner 
We zijn actief in een complexe en snel veranderende 
omgeving, waarin samenwerken en communiceren 
volgens ons de sleutels naar succes zijn. Intern wordt er 
veel belang gehecht aan transparante communicatie en 
goed teamwerk en dit over de diensten heen. Daarnaast 
werken we nauw samen met andere corporaties, lokale 
en nationale initiatieven alsook andere partners om 
geen kansen onbenut te laten en onze kennis maximaal 
in te zetten ter realisatie van een menswaardig wonen 
in eigen streek. 

Wij nemen initiatief 
We zijn een facilitator voor sociaal wonen, maar we 
doen het niet alleen en laten ook voldoende ruimte 
voor initiatief van partners en bewoners. In het kader 
van verdere professionalisering van onze organisatie 
is het belangrijk dat werknemers de ruimte krijgen om 
initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. 
We vertrouwen onze medewerkers, we erkennen 
inspanningen en waarderen eenieders input. 
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Strategische doelstellingen 

Om richting te geven aan ons handelen leggen we de 
focus op een aantal strategische speerpunten. 

A. Volkshaard is de referentie in sociale 
huisvesting 

We willen een begrip zijn in de wereld van wonen en 
welzijn, waarbij we onze stempel drukken op de sector. 
We hebben de ambitie om het beleid continu te voeden 
met onze ervaringen en willen ons steentje bijdragen in 
zowel beleidsvoorbereiding als beleidswerking. We zijn 
actief in een complexe en snel veranderende omgeving, 
waarin samenwerken volgens ons de sleutel naar succes 
is. Er dient een positieve associatie gemaakt te worden 
met onze organisatie als referentie in sociale huisvesting. 

B. Volkshaard is een dynamische actor in 
sociaal wonen.

We spelen gepast in op elke opportuniteit om onze 
werking te continueren en te verbeteren. Niet alleen op 
vlak van ons werkingsgebied, patrimonium en diensten, 
maar ook door sneller en beter in te spelen op vragen 
van onze bewoners en op (regionale) behoeften. 

De strategische doelstellingen geven aan welk resultaat 
we uiteindelijk willen halen vanuit onze missie en visie. 

Volkshaard: 
> Voeren van een actief grond- en pandenbeleid. 
> Bevorderen van een betaalbare woning in eigen 

streek. 
> Leveren van een duurzaam aanbod, op maat van 

de woonbehoefte. 
> Borgen van kwaliteit en het basiscomfort van al 

onze woningen. 
> Inzetten op een aangename woon- en 

leefomgeving - wonen en welzijn als versterkende 
dynamieken. 

> Efficiënt en doeltreffend (financieel) beheer - als 
goede huisvader. 

Succesvol beleid voeren 

De strategiekaart gebaseerd op Kaplan & Norton’s
Balanced Score Card is een middel om bedrijfsactivi-
teiten af te stemmen op de strategie van de organisatie. 

Bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan werden dezelfde 
vier perspectieven gedefinieerd als in het vorige, maar 
weliswaar in een andere prioriteitenvolgorde geplaatst:

1. Klantenperspectief
Het eerste niveau betreft de prestaties met betrekking 
tot de geselecteerde klantengroepen. Hoe creëert onze 
organisatie waarde voor de klant? Wordt daar goed 
op gepresteerd, dan is dit de sleutel om vervolgens de 
financiële prestaties te verbeteren. 

2. Interne processenperspectief
In welke interne processen moet de organisatie 
uitblinken om de vooropgezette diensten kwaliteitsvol te 
kunnen leveren? Goed presteren op dit niveau voorspelt 
daaropvolgende verbeteringen op het niveau van het 
klanten- en financieel perspectief. 

3. Leer- en groeiperspectief
Het niveau van leren en groeien beschrijft welke 
medewerkersvaardigheden, welke informatiesystemen 
en wat voor klimaat nodig zijn om de interne processen 
en klantenrelaties voortdurend te verbeteren.

4. Financieel perspectief
Het fundament van de strategiekaart geeft de financiële 
prestaties weer.

Deze perspectieven worden jaarlijks uitgewerkt in 
jaarplannen. De opvolging van de actiepunten zal 
gebeuren aan de hand van projectfiches met vooraf 
bepaalde KPI’s (kritische prestatie-indicatoren). 

Gavere, Sint-Amandswijk
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1. Algemeen

Hervorming sector

Het jaar 2021 was duidelijk een kanteljaar voor de sociale 
huisvestingssector, niet in het minst voor Volkshaard.

De Vlaamse Regering besliste een grote hervor-
mingsoperatie binnen de sector van sociale 
huisvesting door:
— het vastleggen van bepaalde principes, 

voornamelijk gericht naar de sociale huursector
— het bepalen van werkingsgebieden waarin telkens 

slechts één woonactor kan actief zijn: deze 
beslissing werd doorgeschoven naar begin 2022

Meer toelichting volgt verder in het jaarverslag (cf. 
Toekomst van de sector).

Dit impliceert dat er fusies en herschikkingen zullen 
moeten gebeuren binnen het volledige Vlaamse 
landschap van sociaal wonen.

In die zin besliste de Raad van Bestuur van Volkshaard 
om fusiegesprekken op te starten met zustermaatschap-
pij Kleine Landeigendom Het Volk en met Habitare+. 
Deze 3 vennootschappen zijn allen actief in hetzelfde 
werkingsgebied en zijn duidelijk complementair aan 
elkaar.

De drie raden van bestuur hebben op 15/12/2021 een 
intentie tot fusie aangekondigd. Het is de bedoeling dat 
deze fusie effectief gerealiseerd zal zijn in het voorjaar 
van 2022.

Visitatiecommissie

Op 24 en 25 september 2020 werd Volkshaard 
bezocht door de visitatiecommissie. We werden op 6 
prestatievelden geanalyseerd:

1. Beschikbaarheid van woningen
2. Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
3. Betaalbaarheid
4. Sociaal beleid
5. Financiële leefbaarheid
6. Klantgerichtheid

Het definitieve rapport werd gepubliceerd op 9 maart 
2021.

De tabel op volgende pagina bevat de opeenvolgende 
prestatievelden (PV) en geeft per operationele 
doelstelling (OD) een samenvatting van de beoordeling 
(v.v.v. = voor verbetering vatbaar, n.v.t = niet van 
toepassing).

ONZE WAARDEN

Klantgericht

ONZE STRATEGISCHE SPEERPUNTEN:

Biedt kwalitatieve woningen en draagt bij tot het creëren 
van een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen

Professioneel 
en kwaliteits-

gedreven

We zijn een referentie in sociale huisvesting.

KLANT

INTERNE 
PROCESSEN

LEER EN 
GROEI

FINANCIEEL

K1 - tevreden
en verbonden

bewoners

P1 - woningen verhuren

L1 - gemotiveerde, klantgerichte, 
professionele medewerkers

F1 - duurzame, financieel gezonde onderneming

L2 - vorming en coaching 
voor alle medewerkers

L3 - toekomstgerichte organisatie: 
inspelen op innovatie en trends

P2 - interne en externe 
communicatie

P3 - ICT P4 - samenwerken

K2 - kwaliteitsvolle 
woongelegenheden 

en omgeving

K3 - doelgericht 
woonaanbod en 
dienstverlening

K4 - duurzaam
partnerschap

K5 - beleids-
beïnvloeding

We zijn een dynamische actor in sociaal wonen.

Werken 
samen en zijn 

een loyale 
partners

Nemen 
initiatief

ONZE MISSIE
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1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

OD 1.1 De SHM realiseert nieuwe sociale woningen Goed

OD 1.2. De SHM biedt vormen van sociale 
eigendomsverwerving aan

n.v.t.

OD 1.4. De SHM verwerft gronden en panden om 
sociale woonprojecten te realiseren

Goed

OD 1.5. De SHM stemt haar aanbod af op de noden 
van verschillende groepen

Goed

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING

0D 2.1. De SHM staat in voor het onderhoud, 
herstel, renovatie, verbetering, 
aanpassing of vervanging van het sociaal 
woningpatrimonium waar nodig

Goed

3. BETAALBAARHEID

OD 3.1. De SHM bouwt prijsbewust v.v.v.

0D 3.2. De SHM verhuurt prijsbewust Goed

4. SOCIAAL BELEID

OD 4.1. De SHM biedt huisvestingsondersteuning 
aan bewoners

Goed

OD 4.2. De SHM zet zich in voor een zo goed 
mogelijke woonzekerheid

Goed

OD 4.3. De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen 
en pakt ze aan

v.v.v.

OD 4.4. De SHM betrekt bewonersgroepen bij 
sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

Goed

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID

OD 5.1. De SHM is financieel leefbaar Goed

OD 5.2. De SHM beheerst haar kosten goed v.v.v.

OD 5.3. De SHM voorkomt en bestrijdt 
huurdersachterstal, sociale fraude en 
domiciliefraude

Zeer goed

OD 5.4. De SHM heeft en gebruikt een goed 
financieel plan

Goed

6. KLANTGERICHTHEID

OD 6.1. De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed

OD 6.2. De SHM informeert beleidsinstanties en 
andere belanghebbende organisaties snel 
en duidelijk

Goed

OD 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten Goed

Voor de items die de visitatiecommissie aanduidde als 
‘voor verbetering vatbaar’ keurde de Raad van Bestuur 
aan actieplan goed om dit te remediëren.

2. Klantenperspectief

We merken dat steeds meer mensen de weg vinden naar 
de online mogelijkheid om een afspraak te maken met 
de Sociale Dienst of om herstellingen aan te vragen bij 
onze Technische Dienst. 

We beslisten dan ook om een nieuwe functionaliteit 
toe te voegen op onze website: de mogelijkheid voor 
kandidaat-huurders om hun plaats op te wachtlijst te 
bekijken. In 2021 werden alle technische voorbereidingen 

getroffen om dit mogelijk te maken, zodat dit in 2022 
verder uitgerold kan worden.

De cel ‘Leefbaarheid’, binnen de Sociale Dienst, wordt 
eveneens verder uitgebouwd en gestructureerd. Op die 
manier hopen we nog meer aanspreekbaar te zijn voor 
bewoners en meer aandacht te kunnen besteden aan 
het voorkomen van en de opvolging van (mogelijke) 
problemen. 

3. Interne processenperspectief

Het auditcomité heeft zich gebogen over enkele 
procedures en stand van zaken van de uitgevoerde 
audits (cf. Werking auditcomité).

4. Leer- en groeiperspectief

Uiteraard zijn onze medewerkers cruciale schakels in 
onze werking. Wij bieden een ruim scala aan opleidingen 
aan aan onze medewerkers. Er wordt ook fors ingezet op 
sensibilisering in kader van GDPR (gegevensbescherming 
van persoonsgegevens).

Samen met onze preventiedienst en het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk, wordt ook 
ingezet op ‘welzijn op het werk’, onder meer via be-
vragingen (individueel of in groep).

5. Financieel perspectief

Het financieel perspectief blijft belangrijk voor onze 
sector. De financiële leefbaarheid moet immers constant 
bewaakt worden.

Vanuit deze optiek werd beslist om 2 geplande 
renovatieprojecten stop te zetten, wegens veel te hoge 
uitvoeringsprijzen. Deze woongelegenheden zijn aldus 
niet meer verhuurbaar, volgens de Vlaamse Wooncode.

Beide projecten zullen te koop worden aangeboden 
aan de huisvestingsmaatschappij die in deze stad of 
gemeente actief zal kunnen blijven. Indien er geen 
interesse tot aankoop is, zullen deze verkocht worden 
op de private markt, volgens de geldende richtlijnen 
van de Vlaamse overheid.

Het item leegstand wordt permanent gemonitord: we 
worden echter geconfronteerd met:
→ een steeds stijgend aantal weigeringen van 

toewijzingen: dit verlengt de toewijzingsprocedure, 
waardoor woningen niet snel genoeg opnieuw 
verhuurd kunnen worden.

→ maar ook met veel opzeggingen wegens 
overlijden of mutatie naar woonzorgcentra: hier 
geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.
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TOEKOMST VAN DE SECTOR

Sociale huisvestingsmaatschappij of 
woonmaatschappij: quo vadis?

Het woonbeleid in België is geregionaliseerd, wat 
betekent dat Vlaanderen dit autonoom kan reguleren. In 
het Vlaamse regeerakkoord van 2019 werd een grondige 
hervorming van de bestaande sociale huisvestingssector 
aangekondigd. De Vlaamse minister van huisvesting 
(M. Diependaele) heeft dit in 2021 verder uitgewerkt in 
decreten en uitvoeringsbesluiten.

De grote krijtlijnen hierin zijn:

Vanaf 2023 mag er in elke gemeente nog slechts 
één sociale woonactor actief zijn. De werking van 
sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale 
verhuurkantoren (SVK’s) wordt samengevoegd. Er komt 
één centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-
huurders

Verder werd ook beslist om de regie toe te kennen aan 
de publieke vennoten en minder mogelijkheden te geven 
aan de private aandeelhouders. Zo mogen bestuurders 
uit private instanties allemaal samen nog slechts één 
bestuurder aanduiden. Het verleden heeft nochtans 
uitgewezen dat vennootschappen, met een stevig 
gewicht van private aandeelhouders, getuigen van een 
(zeer) goed beleid: zowel financieel als organisatorisch. 
Dat bleek ook uit de rentabiliteitsstudie die wij – samen 
met 9 andere collega’s – lieten uitvoeren door KPMG 
in 2017.

Hoe ziet de sector er momenteel uit?

De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn AUTONOME 
vennootschappen, waarin diverse instanties aandeel-
houder kunnen zijn. Mogelijke aandeelhouders kunnen 
zijn: provincies, gemeentebesturen, en (last but not least) 
private aandeelhouders (organisaties of individuen).
Elke organisatie kan bestuurders afvaardigen in de Raad 
van Bestuur van deze vennootschap. 

Momenteel zijn in veel gemeentes (veel) verschillende 
sociale woonactoren actief: met name sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale 
verhuurkantoren (SVK’s) en lokale gemeentebesturen.

De huur-SHM’s krijgen voor hun bouwprojecten leningen 
(met 1% negatieve rente) die ze moeten aflossen over 
33 jaar. De huurinkomsten worden bepaald in functie 
van de inkomsten van de huurders en moeten dienen 
om alle kosten van de vennootschap te dekken.

Hoe wil de minister deze hervorming 
gestalte geven?

In een eerste stap heeft de minister regio’s in Vlaanderen 
afgebakend. Zo werd onder andere een regio ‘Gent’ 
gecreëerd.

Aansluitend werd gevraagd aan de gemeentebesturen 
om werkingsgebieden voor te stellen (waarin minstens 
1.000 sociale woningen vervat moeten zitten). In februari 
besliste de minister hoe de werkingsgebieden er zullen 
uitzien. De regio Gent werd gevierendeeld: Gent-stad, 
Gent-Zuid, Gent-Oost en Gent/Meetjesland.Vervolgens 
dienen alle bestaande woonactoren (willens nillens?) 
samen te gaan, volgens een welbepaald stappenplan:

Vooreerst dient een fusie nagestreefd te worden: dit 
is uiteraard enkel mogelijk voor woonactoren die in 
hetzelfde werkingsgebied actief zijn.

Waar een fusie niet mogelijk is, moet onderzocht worden 
in welke mate de bestaande vennootschappen kunnen 
gesplitst worden. Het beleid gaat er dan van uit dat 
bepaalde woningen worden overgedragen naar een 
andere vennootschap, in ruil voor aandelen (en daaraan 
gekoppeld bestuursmandaten). Dit kan dus impliceren dat 
er, in de nieuwe Raad van Bestuur, vertegenwoordigers 
kunnen zitten van gemeentebesturen die niet actief zijn 
in het werkingsgebied. 

Een dergelijke beslissing kan echter enkel genomen 
worden door de Algemene Vergadering van de 
overlatende vennootschap en deze uitkomst is mogelijks 
onzeker.

Wanneer, ten slotte, de bovenstaande stappen niet gere-
aliseerd kunnen worden, zal het patrimonium verkocht 
moeten worden aan de actieve woonmaatschappij in het 
werkingsgebied. Dit kan via onderhandelingen. Wanneer 
er geen akkoord wordt bereikt over de prijs, moet er 
een aanvraag ingediend worden bij de minister, die 
de prijs zal bepalen. Hierin moet gemotiveerd worden 
waarom de overdracht niet kan via fusie of splitsing van 
de vennootschap.

Elke opbrengst uit deze verkopen moet sowieso 
opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwbouw- of 
renovatieprojecten binnen de 5 jaar.
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Wat is de meerwaarde van deze grondige 
hervorming?

De invoering van een centraal inschrijvingsregister 
voor kandidaat-huurders zou als meerwaarde ervaren 
kunnen worden. De kandidaat-huurder hoeft zich enkel 
nog in te schrijven op één locatie en deze wordt, op zijn 
vraag, automatisch doorgestuurd naar eventuele andere 
woonactoren. Ook de integratie van de SVK- en SHM-
werking zijn zinvol. Voor de kandidaat-huurder maakt 
het immers niet uit wie eigenaar is van het pand dat ze 
zullen bewonen.

Op vele vlakken kan deze hervorming echter leiden tot 
vertragingen in de verdere uitrol van bestaande sociale 
woonprojecten. 

Bovendien zal deze hervorming veel tijd en middelen 
vergen. Vraag is of we hiermee de slagkracht van de 
sector verhogen? 

Verder is het ook niet onlogisch dat een aantal 
betrokkenen deze regelgeving aanvechten bij het 
Grondwettelijk Hof.

Eender hoe zal de bestaande sociale huurder hier 
geen enkele hinder van ondervinden: de bestaande 
huurcontracten worden immers overgedragen met alle 
rechten en plichten.

Ten slotte wordt geen aandacht besteed aan sociale 
koopwoningen of sociale kavels. Het beleid vindt dit 
blijkbaar niet belangrijk genoeg om op te nemen in de 
regelgeving, terwijl de realiteit aantoont dat er hiervoor 
een toenemende nood is. Zeker gezien de toenemende 
woningprijzen.
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WERKINGSVERSLAG DIENSTEN

Sociale Dienst

Kandidatenwerking

Inschrijvingen
Het aantal inschrijvingen is in 2021 licht gestegen ten 
opzichte van 2020. We zaten zelfs op het hoogste niveau 
van de voorbije 5 jaar.

AANTAL INSCHRIJVINGEN IN 2021

2.068 inschrijvingen Gemiddeld 172 per maand

Iets meer dan in 2020 (2.010 inschrijvingen).

Wachtlijst en actualisatie
Het aantal kandidaten op de wachtlijst liep eveneens 
verder op: van 9.922 in 2020 naar 11.155 in 2021.

AANTAL KANDIDATEN OP DE WACHTLIJST OP 
31/12/2021

11.155 kandidaten

De actualisatie van de wachtlijst werd opgestart, maar 
moest noodgedwongen stopgezet werden toen we 
opnieuw in ‘code rood’ van de coronacrisis belandden. 
Dit werd pas opgeheven in juni, waardoor de actualisatie 
nog niet afgewerkt werd in 2021. Er wordt hier verder 
aan gewerkt in 2022.

De gemiddelde wachttijd bleef eveneens stijgen, met 62 
dagen. Die blijvende stijging heeft onder andere te maken 
met het wegvallen van de voorrangsregel voor mensen 
op de private huurmarkt. Mensen die reeds sociaal huren 
bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij, komen 
daardoor ook in aanmerking bij ons. 

GEMIDDELDE WACHTTIJD OP 31/12/2021

2.108 dagen (5,8 jaar)

Stijging ten opzichte van 2020 (2.046 dagen of 5,6 jaar). 

Sinds 1 januari 2020 werken we voor alle nieuwe aan-
vragen volledig digitaal. In 2021 werd het bestaande 
kandidatenbestand verder gedigitaliseerd: drie vierden 
van alle dossiers werd reeds verwerkt.

Mijn plaats op de wachtlijst
We krijgen heel wat vragen van kandidaat-huurders over 
hun plaats op de wachtlijst, omdat zij natuurlijk graag 
hun wachttijd willen kunnen inschatten. Omdat het 
voor ons personeel tijdrovend is om hier elke keer op te 
antwoorden, beslisten we om een nieuwe functionaliteit 
toe te voegen op onze website: de mogelijkheid voor 
kandidaat-huurders om hun plaats op te wachtlijst 
zelf op te zoeken aan de hand van hun inschrijvings- en 
rijksregisternummer.

In 2021 werden alle technische voorbereidingen 
getroffen om dit mogelijk te maken, zodat dit in 2022 
verder uitgerold kan worden.

Verhuringen
Het aantal verhuringen in 2021 is licht gestegen in 
vergelijking met 2020 (met 430 nieuwe verhuringen, 
waarvan 313 woningen en appartementen). 

TOTAAL AANTAL NIEUWE VERHURINGEN VAN WONINGEN EN 
GARAGES 2021

448 nieuwe verhuringen
362 woningen en appartementen

86 garages en dergelijke

Opvallend is dat er veel meer toewijzingen gebeurden: 
van 549 in 2020 naar 702 in 2021. Dat wil zeggen dat er 
veel meer dossiers voorgelegd werden aan het Dagelijks 
Bestuur, maar dat er ook veel weigeringen waren. Met 
357 weigeringen lag dit aantal zelfs hoger dan de 345 
dossiers waarbij de verhuring wel geaccepteerd werd. 
We merken op dat de weigeringen vaak komen van 
mensen die reeds sociaal wonen en dus eigenlijk geen 
woonnood hebben.
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AANTAL INSCHRIJVINGEN

GEMIDDELDE WACHTTIJD
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Verbeterplan visitatie
Naar aanleiding van het visitatierapport en het daaruit 
volgende verbeterplan, dragen we ook als Sociale Dienst 
ons steentje bij tot het beheersen van de kosten (OD 5.2).

We werken daarom vaker met kijkdagen, waarbij 
we meer kandidaat-huurders uitnodigen dan er 
panden beschikbaar zijn. Omdat dit uiteraard extra 
personeelsinzet vraagt, doen we dit vanaf een bepaald 
aantal panden en hoofdzakelijk voor projecten die 
moeilijker verhuurbaar zijn. 

Bewonerswerking

Jaarplan
In het nieuwe beleidsplan 2020 – 2025 wordt veel be-
lang gehecht aan de leefbaarheid binnen onze wijken 
en gebouwen. In 2021 werd een extra personeelslid 
aangeworven die zich uitsluitend bezighoudt met de 
bewonerswerking.  

Hierdoor hopen we nog meer aanspreekbaar te zijn 
voor bewoners en meer aandacht te kunnen besteden 
aan het voorkomen van en de opvolging van (mogelijke) 
problemen. 

Zitdagen
Door de coronalockdown en het verplichte telewerk 
hebben we ook in 2021 extra ingezet op telefonische 
bereikbaarheid door een maatschappelijk assistent 
tijdens de kantooruren permanentie te laten verzorgen.

We lanceerden ook een extra maandelijkse zitdag in 
Wachtebeke, nadat uit een tevredenheidsmeting bleek 
dat daar nood was aan meer aanwezigheid en controle 
in de wijk. Bovendien werd voor deze bewoners ook een 
wekelijkse telefonische zitdag opgestart.

Daarnaast werden in 2021 ook de voorbereidingen 
getroffen voor een extra zitdag in Sint-Amandsberg 
(Gent), omdat daar door onze grootschalige renovatie 
op korte tijd meer dan 100 nieuwe bewoners hun intrek 
zullen nemen. In deze wijk werden ook verschillende 
andere initiatieven opgestart: een ijsjesactie om de 
bewoners samen te brengen, het opstarten van een 
antennewerking met de wijkpartners, …

Bewonersparticipatie
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 2021 gaven we financiële ondersteuning 
aan de huurders in:
> Deinze/Nevele, Wallenbulk
> Gent, Kongostraat
> Gent, Begijnhof

Het project rond bewonersparticipatie – Wij de Wijk – 
werd eind mei 2021 opgestart in de wijk Oostveld in 
Evergem, Sleidinge. Het volledige traject werd doorlopen, 
met in september het afsluitend ontmoetingsmoment 
met onze diensten en het gemeentebestuur. Ook het 
project in de Bijlokestraat in Nazareth – dat in 2020 
opgestart werd – bleef doorlopen.

Door de coronacrisis werden geen bijkomende Wij 
de Wijk-trajecten opgestart, maar we organiseerden 
wel losse acties op wijkniveau. In samenwerking 
met de lokale afdelingen van beweging.net gingen we 
bijvoorbeeld langs met een ijsjeskar. We organiseerden 
deze acties in:
> Deinze/Hansbeke, Doornbosstraat
> Gent, Manilawijk
> Gent/Mariakerke, Planetenwijk
> Gent/Sint-Amandsberg, Westveld
> Gent/Wondelgem, Lange Velden

We organiseerden ook Blokbusters – geïnspireerd op 
Radio Gaga – in samenwerking met De Gentse Haard 
en het voormalige ABC. Hiervoor werden de bewoners 
van 4 appartementsblokken aan de Watersportbaan 
samengebracht om de buurt en de bewoners positief 
in de kijker te zetten via een radioshow. Alle bewoners 
werden uitgenodigd om langs te komen of konden de 
uitzending via de radio en het internet volgen.

Flatwachter
Doordat de stad Gent het subsidiebedrag omhoog heeft 
getrokken, zijn we nu in staat om voltijds een flatwachter 
aan te stellen. Naast de site ‘Rabot’, werkt de flatwachter 
momenteel ook op de site ‘Muide-Meulestede’, en dit 
voor alle Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen 
tot eind 2022.

Verhuisbewegingen
Het appartementsgebouw ‘Karveel’ in de Marseille-
straat in Gent werd – na residentie ‘Klipper’ in 2020 – in 
2021 volledig leeggemaakt. Ook de bewoners van de 
Volkshaardstraat in Gent, Mariakerke en die van de 
Azalealaan in Lochristi moesten noodgedwongen 
verhuizen.

Daarnaast waren er ook verhuisbewegingen na 
renovatiefases in Malem (Gent), Viermeersen (Gent, 
Wondelgem), Hertooiebos (Gent, Zwijnaarde), de 
Koggestraat (Gent) en in de Tuinwijk in Lochristi, 
Zeveneken.
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In de wijk Westveld in Sint-Amandsberg (Gent) slaagden 
we er in 2020 al in om alle bewoners na de eerste 
renovatiefase te laten verhuizen, zodat de woningen 
aan een versneld tempo gerenoveerd konden worden. 
En met succes: eind 2021 konden we al een deel van 
de woningen in deze wijk in gebruik laten nemen door 
nieuwe bewoners.

Opzeggingen, mutaties en uithuiszettingen
In 2021 zagen we ook meer opzeggingen door huurders 
dan in de voorbije jaren: we stegen naar in totaal 371 
opzeggingen. We vermoeden dat ook dit een gevolg kan 
zijn van de coronacrisis.

Bijna 16% van de opzeggingen is te wijten aan mutaties, 
eenzelfde percentage is het gevolg van renovaties. Het 
grootste percentage – 24% - van de opzeggingen is het 
gevolg van de opname in een woonzorgcentrum.

Het aantal uithuiszettingen bleef met 15 op hetzelfde 
niveau als de 17 uithuiszettingen in 2020. 

Controle op eigendom in het buitenland
In 2021 keurde de Vlaamse Regering de wetgeving goed 
voor de controle op eigendom in het buitenland, waarbij 
er ook subsidies worden uitgekeerd om deze controle 
uit te voeren.

Daardoor heeft de Sociale Dienst zijn procedure inzake 
eigendomscontrole aangepast en uitgebreid met een 
controle in het buitenland. Gezien de financiële impact 
worden er geen standaardcontroles uitgevoerd.

In eerste instantie werden alle stakeholders op de hoogte 
gebracht van de gewijzigde mogelijkheden. Van zodra 
wij meldingen ontvangen, worden bewoners ermee 
geconfronteerd. Als er voldoende signalen zijn die 
wijzen op een mogelijke eigendom in het buitenland, 
wordt er een eigendomscontrole uitgevoerd, conform 
de Vlaamse raamovereenkomst.

Eind 2021 werden de eerste onderzoeken uitgevoerd, 
maar de resultaten waren allemaal negatief.

2017

319

2018

328

2019

320

2020

351

2021

371AANTAL OPZEGGINGEN

Dienst Projecten

De Dienst Projecten bleef in 2021 verder inzetten 
op nieuwbouw- en renovatieprojecten. 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 situeren tussen voorlopige en definitieve oplevering, 
in de complexiteit en omvang van de totaalrenovaties en 
in de gemengde projecten met onze zustermaatschappij 
KLE Het Volk. Deze laatste dienden destijds voorrang 
te krijgen omwille van de overgangsmaatregelen 
aangaande de sociale koopprojecten.

Nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten
In de loop van 2021 werden er geen nieuwbouw-
projecten opgeleverd.

Op 31/12/2021 waren er echter wel 131 woongelegenheden 
in opbouw binnen de Cel Nieuwbouw. Hierbij gaat het 
om 102 appartementen en 29 woningen, verspreid over 
7 werven. Deze vertegenwoordigen een gezamenlijk 
bestelbedrag van 19.982.491 euro exclusief btw.

Hogere energie-eisen
Naast de concrete uitvoering van de projecten, dient de 
Cel Nieuwbouw vaak het ontwerpteam bij te sturen en/
of te begeleiden bij de opmaak van de nieuwbouwdossiers 
van toekomstige projecten, zodat deze conform onze 
standaarden en richtlijnen gerealiseerd kunnen worden.

Deze blijvende uitdaging bestaat erin 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. Zo dienen 
bouwvergunningen die vanaf 2021 ingediend werden, 
verplicht te voldoen aan het E30-peil.

Impact nieuwbouwkoopprojecten 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 
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infrastructuur). Deze projecten dienden veelal ver-
vroegd 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 2021 heel 
wat renovatiewerken uitgevoerd aan het bestaande 
patrimonium van Volkshaard.

Er werden 3 renovatieprojecten opgeleverd met in totaal 
205 woongelegenheden, meer bepaald werken aan 
139 woningen en 66 appartementen. De totale kostprijs 
hiervan bedroeg 5.822.236 euro exclusief btw.

Bijkomend waren er op 31/12/2021 renovatie-
werkzaamheden in uitvoering aan nog eens 711 
woongelegenheden binnen de Cel Renovatie. 

Hierbij gaat het om 181 appartementen en 530 woningen, 
verspreid over 9 werven. Deze 9 vertegenwoordigen een 
gezamenlijk bestelbedrag van 53.119.402 euro exclusief 
btw. Zes hiervan zijn totaalrenovatieprojecten op 
wijkniveau en omvatten samen 597 woongelegenheden!

Totaalrenovatie
Om de oudere woningen (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 - dient er in betreffende woningen een 
totaalrenovatie uitgevoerd te worden. Door de impact 
en omvang van deze werken is het echter niet mogelijk 
om de woningen te laten bewonen tijdens die renovatie.

Op het moment dat een dergelijke woning leeg komt 
te staan, wordt er gekozen om deze voorlopig niet te 
herverhuren. Bij de opstart van een totaalrenovatieproject 
zijn er immers 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, opdat er zoveel mogelijk mensen 
in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Dit werkt 
echter noodgedwongen een tijdelijke verhoging van de 
structurele leegstand in de hand.

Op 31/12/2021 waren 6 van deze totaalrenovaties in 
uitvoering in volgende wijken:
> Gent/Sint-Amandsberg, Westveld
> Gent, Malem
> Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos
> Gent, Koggestraat
> Gent/Wondelgem, Viermeersen
> Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk

Daarnaast was er ook één totaalrenovatiedossier in 
definitief ontwerp voor de wijk Lochristi, Azalealaan.

Eveneens waren er ook nog 2 dossiers in voorbereiding 
voor volgende wijken:
> Gent, Hector Van Wittenberghestraat
> Lochristi/Zaffelare, Kanunnik Triestlaan (1e fase)

De opmaak van de totaalrenovatiebestekken gebeurt 
steeds in nauw overleg met de ontwerpers/architecten 
en vraagt veel voorafgaand, tijdrovend studiewerk. Er 
dient namelijk voorafgaand een inventarisatie gemaakt 
te worden van de bestaande toestand van elke woning 
door de ontwerpers/architecten. Dit is een omvangrijke 
klus 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/verbouwd. De Cel Renovatie wordt dan ook 
steeds geconfronteerd met de intensieve begeleiding 
van de ontwerpers/architecten bij deze zeer complexe 
dossiers.

Bij de opmaak van deze totaalrenovatiedossiers wordt 
er nauwlettend op regelmatige basis overleg gepleegd 
met de Sociale Dienst en de Dienst Communicatie. 
Dit is immers noodzakelijk om de fasering en de 
verhuisbewegingen van de zittende huurders vlot te 
kunnen laten verlopen bij de uitvoering van de werken.

Wijzigende woningkwaliteitsnormen
Onze gehanteerde renovatiestrategie is gebaseerd op 
een langetermijnvisie.

In kader van de instandhouding en het energiezuiniger 
maken van het patrimonium, alsook met als doel de 
woongelegenheden conform te houden aan de Wooncode, 
werd steeds prioriteit gegeven aan renovatiewerken 
met een globale aanpak. Met andere woorden: werken 
waarbij slechts één item aangepakt wordt, en enkele 
jaren later een ander, komen bij ons zeer zelden voor. 

Bij geplande renovatiewerken aan woning(groep)en 
– namelijk deel-, totaalrenovatie of een combinatie van 
beiden binnen een wijk – werd steeds de conformiteit 
van de woongelegenheden afgetoetst aan de ERP-eisen. 
Zodoende werden de noodzakelijke ERP-energiemaat-
regelen integraal meegenomen in het geheel van de 
voorziene renovatiewerken. Op deze manier werd ook 
bijkomend aandacht besteed aan de problematiek met 
betrekking tot koudebruggen, dakopbouw, ventilatie 
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en brandveiligheid. Vaak waren er ook bij grondige 
renovaties structurele ingrepen nodig, waardoor ver-
huisbewegingen binnen de wijk, of soms herhuisvesting 
buiten de wijk, noodzakelijk waren. Dit leidde dikwijls tot 
gefaseerde deel- en/of totaalrenovaties, en in enkele 
gevallen tot vervangingsbouw.

Het toekomstige Vlaams beleid is er op gericht om, in 
afstemming met de minimale woningkwaliteitseisen uit 
de Vlaamse Wooncode, een pad vast te leggen van de 
maximale EPC-score per woningtype. De uitfasering 
van de slechts presterende labels staat centraal in de 
strategie.

Na het eerdere Energie Renovatieprogramma (ERP) 
zal de grootste, toekomstige uitdaging voor de Cel 
Renovatie er zodoende uit bestaan dat nieuw op te 
starten renovatiedossiers dienen rekening te houden 
met het feit dat er vanaf 2025 EPC-grenswaarden 
als minimale woningkwaliteitsnorm zullen gelden 
bovenop de reeds van toepassing zijnde minimale 
woningkwaliteitsnormen.

De woongelegenheden in gesloten bebouwing met 
F-label (EPC-kengetal > 500) komen hierbij als eerste aan 
de beurt. Gelet op de ouderdom en de gemiddeld zwakke 
energieprestatie is het voor deze woningen opportuun 
om een afweging te maken tussen het potentieel voor 
grondige renovatie richting doelstelling 2050 dan 
wel het alternatief van sloop en heropbouw, waarbij 
al dan niet meer woongelegenheden kunnen worden 
opgetrokken die ruimschoots voldoen aan de vereisten 
op het vlak van hedendaags comfort, krimpende 
gezinsgrootte en hoge energieprestatie.

Prijsbewust (ver)bouwen

Rekening houdend met de bedenkingen en aanbevelingen 
van de visitatiecommissie, zoals geformuleerd in het 
definitief visitatierapport dd. 9/03/2021, werd er een 
actieplan opgemaakt omtrent de betaalbaarheid van 
bouw- en renovatieprojecten, meer bepaald aangaande 
de operationele doelstelling “De SHM bouwt prijsbewust”.

Voor elk project wordt er namelijk tijdens de 
verschillende ontwerpfases aan de hand van een 
simulatietabel een leningenplafond bepaald op basis 
van woningoppervlaktes en andere relevante elementen, 
en dit volgens een strikt regelgevend kader.

Het FS3-prijsplafond uit de betreffende simulatietabel 
van het te realiseren project mag bij aanbesteding van de 
opdracht maximum 95% van het financieringsplafond 
bedragen zodat de uiteindelijke realisatie (inclusief 
meerwerken) naar alle verwachtingen onder de 100% 
van de maximale kostprijsnorm kan vallen.

In de in voege zijnde “Simulatietabel FS3-2017” werd 
er gewerkt met prijzen uit 2012. Deze prijzen werden 
geïndexeerd met de VMSW-index tot op datum opening 
bieding.

De problematiek waarbij de maximale kostprijsnorm 
van projecten werd overschreden, deed zich meermaals 
voor. Meer nog, dit is intussen een algemeen fenomeen 
binnen de sector geworden.

Uiteindelijk stelde de VMSW ook vast dat de FS3-
prijsplafonds bij aanbesteding steeds meer onder druk 
kwamen te staan. Om de bouw en renovatie van sociale 
huurwoningen te kunnen blijven mogelijk maken, werden 
er een aantal aanpassingen om het FS3-leningsplafond 
performanter te bepalen, doorgevoerd. Deze beslissing 
zorgde ervoor dat het aangepast regelgevend kader 
voor de ontwerpleidraad en de simulatietabel verder 
uitgewerkt werd.

Deze aangepaste richtlijnen werden uiteindelijk door 
de Vlaamse Regering op 11/02/2022 goedgekeurd en 
zijn nadien in voege gegaan.

In de nieuwe “simulatietabel FS3-2022” werden 
alle eenheidsprijzen naar november 2021 gebracht 
en werd er ook rekening gehouden met de algemene 
prijsstijgingen op de markt. Deze stijgingen ontstonden 
door de evoluties in de bouw en de gewijzigde manier 
van bouwen. We bouwen meer luchtdicht, isoleren 
en ventileren meer, we verwarmen vaker op andere 
manieren... Kortom, deze bouwevolutie geeft de laatste 
jaren aanleiding tot een andere manier van bouwen.

Deze hierbij gepaard gaande prijsstijgingen werden in de 
nieuwe eenheidsprijzen van de nieuwe “simulatietabel 
FS3-2022” in rekening gebracht. Hierdoor verhoogt het 
FS3-budget vanaf deze aanpassing automatisch met 
15% (voorlopig t.e.m. 31/12/2022).

Werfuitvoering en nazorg

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

De kwaliteit van werfuitvoering, de kostprijs en 
uitvoeringstermijn hebben echter een belangrijke 
impact op onze werkingskosten en jaarplanning van 
toekomstige projecten. De discussies met aannemers 
hieromtrent zijn tijdverslindend om uiteindelijk het 
gewenste, vooropgestelde resultaat conform de 
bestekken te kunnen verkrijgen.
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Aangaande de nazorg van nieuwbouw- en renovatie-projecten blijft de dienst geconfronteerd worden met een 
toename aan laattijdige definitieve opleveringen. Conform de wetgeving overheidsopdrachten kan de definitieve 
oplevering exact één jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden. In de praktijk blijft dit eerder een uitzondering... 
Hierdoor loopt de projectopvolging heel wat langer dan voorzien. Bij verscheidene projecten loopt de nazorg zelfs 
meerdere jaren uit! 

Bijkomend heeft een laattijdige definitieve oplevering soms jammer genoeg voor de huurders een impact op de 
bewoning. Dit zorgt tevens ook voor extra werkdruk en frustraties bij de medewerkers van de Dienst Projecten, 
gezien zij blijvend met de opvolging van de nazorg belast worden bovenop hun dagelijkse taak van werfopvolging 
van in uitvoering zijnde projecten. Om dit tegen te gaan, kunnen hierbij vaker geldelijke sancties genomen worden.

Dienst Financiën en Administratie

Ook in 2021 bleef de dienstverlening van de Dienst Financiën en Administratie telefonisch verlopen, omwille van 
de gekende coronamaatregelen. Toch kon er opnieuw een daling van de totale huurachterstal gemeten worden. 
Het aantal huurders dat gebruikmaakt van een afbetaling om de huurwaarborg te betalen, bleef echter wel stijgen.

Huurachterstallen

Het onder controle houden van de huurachterstal blijft elk jaar een uitdaging voor de Dienst Financiën en 
Administratie. In 2021 zagen we een sterke daling van de totale huurachterstal. Dat komt vooral door een forse 
daling van de huurachterstal bij de vertrokken huurders. De achterstal bij de zittende huurders bleef ongeveer 
gelijk aan die in 2020.

DECEMBER 2018 DECEMBER 2019 DECEMBER 2020 DECEMBER 2021

Totale huurachterstal zittende huurders € 120.189,78 € 145.782,29 € 132.843,96 € 133.203,92

Totale huurachterstal vertrokken huurders € 55.584,86 € 71.816,88 € 74.383,83 € 48.919,02

Totale huurachterstal € 175.774,64 € 217.599,17 € 207.227,79 € 182.122,94

Percentage t.o.v. totale omzet 0,79% 0,96% 0,83% 0,76%

Opvallend is dat het totale aantal huurders met achterstal opnieuw gestegen is: van 429 in 2019 naar 357 in 
2020 naar opnieuw 432 in 2021. We zien vooral een stijging bij het aantal zittende huurders met minder dan 1 
maand achterstal. Het aantal vertrokken huurders met achterstal daalde wel verder: van 59 naar 45. 

In verhouding tot het totale aantal zittende huurders, had 7,91% van onze huurders een huurachterstal. Dat is het 
hoogste percentage van de afgelopen jaren. Alarmerend is dit niet: het gaat vooral om huurders met minder dan 
één maand achterstal. Door de onmiddellijke vaststelling en opvolging van deze huurders, kan het verder oplopen 
van de huurachterstal vaak vermeden worden.

DECEMBER 2018 DECEMBER 2019 DECEMBER 2020 DECEMBER 2021

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

230
115
18

188
136
32

177
94
27

264
93
30

Aantal vertrokken huurders met achterstal 63 72 59 45

Totaal aantal huurders (zittend & vertrokken) met 
achterstal

426 428 357 432

Percentage zittende huurders t.o.v. totale aantal huurders 7,25% 7,10% 6,04% 7,91%
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Afbetaling huurwaarborgen

Een andere uitdaging die we jaarlijks moeten opvolgen, 
is de afbetaling van de huurwaarborgen. Die waarborg 
bedraagt twee keer de basishuur.

Sinds de invoering van de mogelijkheid om de waarborg 
af te lossen over maximaal 18 maanden in 2014, zien 
we dat heel wat van onze huurders hier gebruik van 
willen maken. In 2021 zagen we dat de trend zich in 
stijgende lijn verder zette, naar 105 lopende aflossingen 
per maand. Ter vergelijking: in 2018 was dit 78, in 2019 
stegen we naar 90, in 2020 naar 92.

In 2021 bleven we enkel de eerste drie maanden van 
het jaar onder de 100 aflossingen. Sinds april gingen 
we erboven, om in december zelfs te eindigen op 120 
lopende aflossingen per maand. Dat is het hoogste 
aantal sinds het invoeren van deze mogelijkheid. Deze 
stijging verwondert ons absoluut niet, gezien het steeds 
duurder wordende leven. Voor veel huurders is het dan 
ook moeilijk om de waarborg in één keer te betalen en 
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AANTAL AFLOSSINGEN HUURWAARBORG PER MAAND

DATUM TOTAAL DATUM TOTAAL

1/01/2020 95 1/01/2021 91

1/02/2020 93 1/02/2021 91

1/03/2020 92 1/03/2021 95

1/04/2020 90 1/04/2021 101

1/05/2020 84 1/05/2021 108

1/06/2020 87 1/06/2021 107

1/07/2020 95 1/07/2021 105

1/08/2020 95 1/08/2021 106

1/09/2020 94 1/09/2021 110

1/10/2020 94 1/10/2021 115

1/11/2020 98 1/11/2021 119

1/12/2020 92 1/12/2021 120

is zo’n afbetaling een welgekomen oplossing. Voor onze 
Dienst Financiën en Administratie betekent dit echter 
wel heel wat extra administratieve nazorg.

AANTAL AFLOSSINGEN HUURWAARBORG PER MAAND

Dec. 2018

Aantal zittende huurders met achterstal minder dan 1 maand

Aantal zittende huurders met achterstal tussen 1 en 3 maanden

Aantal zittende huurders met achterstal meer dan 3 maanden

Dec. 2019 Dec. 2020 Dec. 2021
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Liquiditeits- en solvabiliteitsratio

Tot slot geven we graag nog de liquiditeits- en solvabi-
liteitsratio 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)

2017 2018 2019 2020 2021

0,66 0,99 0,58 0,59 0,64

In 2021 bleef de liquiditeitsratio op een vergelijkbaar 
niveau als in 2019 en 2020. In 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 kortetermijnschulden op het einde 
van het boekjaar. In 2018 waren deze liquide middelen 
hoger, omdat er minder gronden werden aangekocht.

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

2017 2018 2019 2020 2021

26,62 % 25,80 % 25,02% 24,59% 23,87%

Technische Dienst

Personeel

De Technische Dienst bestaat eind december 2021 uit:
> 21 technische medewerkers, 
> 24 conciërges, vast aan het gebouw verbonden of 

inwonend,
> 6 bedienden. 

Naast de conciërges werken wij ook met 25 gebouw-
verantwoordelijken. 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 gegeven 
dat één of meerdere bewoners een aantal taken op zich 
wil nemen heeft een positief effect op de huurlasten in 
het betrokken gebouw. Een aantal gebouwen worden 
volledig door de bewoners onderhouden en zelfs in 
grotere appartementsgebouwen werkt deze formule.

Onderhoud en herstellingen

De uitvoering van het onderhoud, zowel technisch als 
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 al het gespecialiseerde onderhoud op bijvoorbeeld 
liften, verwarmingsketels, branddetectie…

Wij noteerden over het volledige jaar 7.884 werk-
opdrachten, met inbegrip van de werkopdrachten voor 
het opknappen van leegstaande woningen. 
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Frictieleegstand

Hét aandachtspunt gedurende 2021 was het verkleinen 
van de frictieleegstand bij de Technische Dienst, die 
eind 2020 opliep tot 3,3%. Er werd een plan van aanpak 
opgemaakt om de frictieleegstand stapsgewijs terug te 
brengen tot 1,5%. 

In aantallen: er zijn 98 wooneenheden extra opgeknapt 
of gerenoveerd bovenop de 163 wooneenheden die 
gedurende 2021 vrijkwamen en waaraan belangrijke 
herstellingen of renovaties dienden te gebeuren. 
Meer sprekend is het gegeven dat er gemiddeld 1,2 
wooneenheden per werkdag werden opgeleverd!

Kostprijs onderhoud

De inspanningen op het vlak van de frictieleegstand 
hebben uiteraard ook een invloed op de onderhoudskos-
ten: de totale onderhoudskost voor het jaar 2021 steeg 
naar 4.559.834 euro of 800 euro per wooneenheid. 
Dit is een stijging met 30%  t.o.v. vorig jaar, maar die 
voor 75% te wijten is aan het afbouwen van de frictie-
leegstand en voorzien was.
Een greep uit enkele grotere werken die uitgevoerd 
werden:
> heropbouwen van een groep tuinbergingen in de 

Kaaistraat te Evergem na brand 
> buitenschilderwerken in enkele wijken 
> herstellingswerken aan de cv-leidingen van het 

gebouw Windekind te Gent

Verder werden wij met abnormaal veel branden 
geconfronteerd, waaronder jammer genoeg een aantal 
brandstichtingen door de bewoner zelf.

Wachttijd voor interventies

De wachttijd voor technische interventies wordt 
verder opgevolgd. De rapportering ervan was in 
2021 het voorwerp van een externe audit, die de 
systematiek valideerde. De metingen gebeuren over 

Aalter/Lotenhulle, Congostraat

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 teneinde de gewenste interventietijd 
te bepalen. Met iedere prioriteit komt een interne SLA 
(service level agreement) overeen die uitgedrukt wordt 
in werkdagen, gerekend van de dag van de melding tot 
de volledige uitvoering van de opdracht.

PRIORITEIT 
WERKOPDRACHT 
(WERKDAGEN)

# ORDERS % TIJDIG 
KLAAR

MEDIAAN 
UITVOERING 
(KALENDER-

DAGEN)

2 werkdagen 164 74% 1

4 werkdagen 529 75% 1

8 werkdagen 1396 71% 4

21 werkdagen 3719 83% 6

90 werkdagen 23 83% 18

Totaal 5831 79% 6

Gemiddeld zijn we er in 2021 voor 79% in geslaagd onze 
interne SLA na te leven. Vertaald naar de huurder toe 
is er een gemiddelde wachttijd van 6 kalenderdagen 
tot het einde van de herstelling.

EPC gemene delen

De cijferhonger en regeldrift van onze overheid blijft 
groot.

Na de inventarisatie van het patrimonium en het 
aanbrengen van gegevens voor de berekening van de 
marktwaarde en de energiecorrectie, dienden wij in 
aanloop van 1 januari 2022 de EPC’s gemene delen 
te laten berekenen voor een eerste deel van ons 
patrimonium, namelijk de appartementen met meer 
dan 15 wooneenheden.
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WERKING AUDITCOMITÉ

Het auditcomité kwam in 2021 drie keer samen. 

Volgende zaken werden besproken in het auditcomité:

Samenkomst 8/2/2021:
> Auditrapport ICT en cyberbeveiliging, toelichting 

door Jochen Heymans, EY
> Geplande audits: bepaling volgorde
> Financiële rapportering aan Raad van Bestuur

· Rekening Courant en/of klasse 5
· Financiële planning: Tool VMSW 

> Opvolging actiepunten uit eerdere audits:
· Leegstandsbeheersing (2017): afgewerkt
· Domiciliefraude (2018): afgewerkt
· Voorraadbeheer (2019) 

Samenkomst 14/6/2021:
> Audit interventietijden Technische dienst

· Keuze auditor
· Vaststellen timing

> Financiële planning: tool VMSW
> Opvolging actiepunten uit eerdere audits:

· Voorraadbeheer (2019)
· ICT-veiligheid – cybersecurity en dataprivacy 

(2020)

Samenkomst 10/11/2021:
> Auditrapport interventietijden Technische dienst, 

toelichting door Stijn Strobbe, Mondea
> Opvolging actiepunten uit eerdere audits:

· Voorraadbeheer (2019)
· ICT-veiligheid – cybersecurity en dataprivacy 

(2020)
> Bepalen vergaderdata 2022

Het Auditcomité gaf op 21 december 2021 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.

Ten slotte willen we onze medewerkers nog eens extra 
bedanken voor hun inzet en flexibiliteit in alweer een 
vreemd coronajaar. Ook in 2021 moesten we onze 
manier van werken aanpassen aan de omstandigheden. 
Iedereen is zich echter blijven inzetten, vaak in moeilijke 
omstandigheden, om de dienstverlening aan onze 
(kandidaat-)huurders zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Waarvoor dank!

MANDATEN

De Algemene Vergadering beëindigt het mandaat van 
de heer Mario Pauwels. De Raad van Bestuur stelt voor 
om de heer Mario Pauwels opnieuw te benoemen voor 
een statutaire periode van 6 jaar.

Met deze Algemene Vergadering eindigt het mandaat van 
de heer Jean-Paul Corin. De Raad van Bestuur stelt voor 
om dit mandaat niet meer te verlengen, in afwachting 
van de vorming van de nieuwe woonmaatschappij.
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BOUWWERKEN

Nieuwbouw en vervangende 
nieuwbouw

In gebruik genomen in 2021

Er werden geen nieuwbouwprojecten opgeleverd in 2021.

In opbouw op 31/12/2021 (131 
woongelegenheden)

· De Pinte, Spoorweglaan:
 20 studio’s + 1 appartement (in samenwerking 

met OC Broeder Ebergiste te Gavere) – 
Archipl Architecten (Gent)

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

· Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & Robijnstraat:
 42 appartementen (vervangingsbouw) – 

GDR- architecten (Gent/Gentbrugge)

· Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II:
 4 woningen + 6 appartementen – B2Ai (Gent/

Ledeberg)

· Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat:
 4 woningen – Buro 56 (Gent)
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· Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp:
 21 appartementen – JUXTA (Gent)

· Melle, Mussenbos:
 13 woningen + 12 appartementen + 2 

transitwoningen – Buro 56 (Gent)

Aanbesteed of aan te besteden en/of te 
starten in 2022

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

· De Pinte, Moerkensheide II:
 16 woningen – GDR-Architecten (Gent/Gentbrugge)

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

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

· Gent/Gentbrugge, Treillarmé:
 18 woningen + 5 appartementen – Buro 56 (Gent)

· Melle, Caritasstraat:
 10 appartementen – Bressers Architecten (Gent)
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· Nazareth, Stropstraat: 
16 woningen – L. Bosschem (Nazareth)

· Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
16 woningen – Bressers Architecten (Gent)

Renovaties

Opgeleverd in 2021

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

· Gent/Oostakker, J. Cardijnlaan &
 E. Ronsestraat: renovatie buitenschrijnwerk, 

plaatsen ventilatie, aanpassen elektriciteit en 
isoleren zoldervloeren in 104 woningen + 12 
appartementen

In uitvoering op 31/12/2021

· Deinze/Landegem, Pr. Cocquytstraat (eerste 
fase): renovatie schrijnwerk, elektriciteit, 
ventilatie, zolderisolatie van 38 woningen
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· Gent, Koggestraat: binnenrenovatie en renovatie 
en isolatie van daken van 18 woningen + 24 
appartementen

· Gent, Malem: totaalrenovatie van 102 
woongelegenheden

· Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat (Blok A): 
renovatie gevels en dak

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

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

· Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos: binnenrenovatie 
van 68 woongelegenheden

· 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 + renovatie seniorenwoningen

Aanbesteed of aan te besteden en te 
starten in 2022

· Gent/Zwijnaarde, Hekers: renovatie schrijnwerk, 
elektriciteit, ventilatie, isolatie daken van 98 
woongelegenheden

· Melle, Dageraad- & Kloosterstraat: renovatie 
buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, aanpassen 
elektriciteit en renovatie & isolatie platte daken 
van 11 woningen

· Gent, H. Van Wittenberghestraat: 
totaalrenovatie van 10 naar 9 appartementen
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GRONDEN

Grondaankopen in 2021

Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele, Oordegemstraat Vzw Onderwijsplatform Bisdom Gent 4.097 m2

Grondverkopen in 2021

Melle, Brusselsesteenweg ABS Real Estate 1.721 m2

Grondreserve op 31/12/2021

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
6 koopwoningen

GAVERE
Sint-Amandswijk
Asper, Luxemburgstraat/Nieuwlandstraat/Pontweg

10.821
37.578

GENT/DRONGEN
Baarle, Noordhout 55.495

GENT/GENTBRUGGE
L. Van Houttestraat (Treillarmée) 3.944

GENT/OOSTAKKER
Wolfputstraat 3.230 wordt overgedragen naar het openbaar domein

GENT/SINT-AMANDSBERG
Lijnmolenstraat
Waterstraat

2.503
4.086 4 huur- & 3 koopwoningen

GENT/WONDELGEM
Silcose 3.550

LIEVEGEM
Waarschoot, Consciencelaan 3.080
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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
26 koopwoningen

SINT-LIEVENS-HOUTEM
Vlierzele, Oordegemstraat 4.097

WACHTEBEKE
Groenstraat
Merelstraat*

41.370
21.205

Zulte
Staatsbaan 
Machelen, Dorpstraat 7

1.642
590

TOTAAL 614.995

 * niet-bebouwbaar – gelegen in groenzone

Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat
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PATRIMONIUM

Overzicht woningen op 31/12/2021

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 II (A.F.) 1994 5

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 215 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
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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 DE PINTE 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 I (A.F.) 1994 7

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 271 44

GAVERE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Asper – Biesstraat 2006 4 14

Asper – Stationsstraat 2004 20

TOTAAL GAVERE 4 34
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GENT-STADSKERN 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Gent - Alsberghe-Van Oost 2015 70

Gent - Biezenstuk 2012 23

Gent - Boerderijstraat 1996 22

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 7 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 78 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 30 12

Gent - Nieuw Gent III 1978 90
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Gent - Nieuw Gent IV 1981 60 47

Gent - Nieuw Gent V 2016 24

Gent - Nieuwbrugkaai 2000 22

Gent - N. Zannekinstraat 1969 69

Gent - Pannestraat 1994 3

Gent - Peerstraat 2007 12

Gent - Prinsenhof 1994 13 15

Gent - Spitaalpoortstraat 2010 10

Gent - Stropkaai 2000 14

Gent - Zwijnaardsesteenweg 1951 21

TOTAAL GENT - STADSKERN 393 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

Mariakerke - Planetenwijk VI / Zuidbroek 2020 15

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
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Wondelgem - Sint-Godelievestraat 2002 21

Wondelgem - Viermeersen 1965 105 28

Zwijnaarde - Achterhekers I 1983 56

Zwijnaarde - Achterhekers II 1986 42

Zwijnaarde - Hertooiebos 1961 32 35

Zwijnaarde - Laurierstraat 2008 6

TOTAAL GENT - RANDGEMEENTEN 649 732

SUBTOTAAL GENT (GROOTSTAD) 1.042 2.320

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 LIEVEGEM 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 36

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 324 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 11 60

Melle - Driebunderputlaan I 2001 36

Melle - Driebunderputlaan II 2006 36

Melle - Kloosterstraat 2009 31

TOTAAL MELLE 11 163

NAZARETH 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Eke - Dorp 2008 30

Eke - Nova 2011 7

Nazareth - Bijlokestraat I 2017 8

Nazareth - Bijlokestraat II 2017 8

Nazareth - Lindendreef 1995 11

Nazareth – Wielkine 2019 30

Nazareth - Zwanestraat 2006 19

TOTAAL NAZARETH 46 67

SINT-LAUREINS 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Waterland-Oudeman - Ter Vaerent 2007 10

Sint-Jan-In-Eremo - Vlasbloem 2020 14

Sint-Laureins - Rommelsweg 2009 5

TOTAAL SINT-LAUREINS 29 0

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

Sint-Martens-Latem - Priesterage 2012 17

TOTAAL SINT-MARTENS-LATEM 17 0
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WACHTEBEKE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Wachtebeke – EGKS (invulwoningen) 2019 12

Wachtebeke - Godshuisstraat 2015 20

Wachtebeke - Verbeuldestraat 1957 36

Wachtebeke - Warande I (A.F.) 1994 6

Wachtebeke - Warande II 2000 9

Wachtebeke - Warande III 2003 15

Wachtebeke - Warande IV 2004 18

TOTAAL WACHTEBEKE 96 20

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 2.403

AANTAL APPARTEMENTEN 2.967

TOTAAL HUURWONINGEN VOLGENS KSH 5.370

Woningen verhuurd als privéwoningen of aan OCMW

1E JAAR BEWONING # WON # APP

(1) woningen verhuurd aan OCMW Gent 3 11

(2) woningen verhuurd aan OCMW Lochristi 5 1

(3) woningen verhuurd aan OCMW Lievegem/Lovendegem 3

(4) woningen verhuurd aan OCMW Maldegem 1

(5) woningen verhuurd aan OCMW Deinze/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
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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

Gent/Zwijnaarde - Hertooiebos 59: ortho-agogisch centrum (45) 1

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

Lochristi – Boekweitlaan 29: Wiegwijs 1

Maldegem - Paardekerkhof 4: dienstencentrum 1

TOTAAL 22 26 6

TOTAAL PRIVÉWOONGELEGENHEDEN 54

Winkels

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Gent - Brusselsepoortstraat 2013 1

Gent - Malem II 1954 2

Gent - Nieuwbrugkaai 2000 3

Totaal winkels 6

AANTAL WOONGELEGENHEDEN VOLKSHAARD 5.430

Woningen in beheer 

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Gemeente Nazareth

Eke – Steenweg 128 & 130 2000 2

VMSW

Wachtebeke – EGKS-wijk

Wachtebeke – EGKS-wijk (OCMW Wachtebeke)

Wachtebeke – EGKS-wijk (passiefwoningen)

1969

1969

2012

247

1

5

TOTAAL WONINGEN IN BEHEER 255

TOTAAL AANTAL WOONGELEGENHEDEN 5.685
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KLACHTEN

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard heeft in 
het werkjaar 2021 in totaal 150 klachten ontvangen, 
waarvan er 104 als ontvankelijk werden geregistreerd. 

Van de 150 klachten waren er 2 bij de Dienst Financiën 
en Administratie, 7 bij de Dienst Projecten, 34 bij de 
Technische Dienst en 107 bij de Sociale Dienst. 46 van 
deze klachten waren onontvankelijk, waarvan 1 bij de 
Dienst Projecten, 4 bij de Technische Dienst en 41 bij 
de Sociale Dienst.

Als we dit verder uitsplitsen naar aantal gegronde 
klachten en aantal (deels) opgeloste klachten per dienst, 
bekomen we het volgende overzicht: 

De 28 gegronde klachten van technische aard zijn 
zeer divers, zoals over de lange behandeltermijn voor 
herstellingen (verwarming, afvoer) of over de aanpak van 
schimmel in de woningen. Er waren ook klachten waarbij 
men niet tevreden was over de geleverde prestaties 
(onderhoud van de gemene delen, zowel interieur als 
exterieur, of over de aanpak van ongedierte). 

Van deze klachten werden er 25 inmiddels (deels) 
opgelost.

De 50 gegronde klachten van sociale aard waren 
hoofdzakelijk te herleiden tot klachten over leefbaarheid: 
burenruzies, pesterijen, geluidsoverlast, overlast 
veroorzaakt door honden, middelenmisbruik, slecht of 
geen onderhoud van de tuin, maar ook klachten met 
betrekking tot domiciliefraude. Alle klachten werden 
reeds (deels) opgelost.

De ene gegronde klacht bij de Dienst Financiën en 
Administratie had betrekking op het ingaan van de 
huurprijsherziening. Dit werd inmiddels rechtgezet.

De Dienst Projecten ontving 5 gegronde klachten. De 
klachten hadden betrekking op de lange uitvoeringster-
mijn van renovatiewerken, de gebrekkige communicatie 
en/of het niet kwalitatief uitvoeren van de werken. 

Van deze 5 klachten werden er 4 inmiddels (deels) 
opgelost.

Om het aantal klachten te reduceren, werden volgende 
acties ondernomen:

Op technisch vlak 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 en kan de 
behandelingstermijn ingekort worden. 

Wat leefbaarheid betreft, wordt de inzetbaarheid 
van de flatwachter in bepaalde wijken verlengd én 
werd binnen de Sociale Dienst een maatschappelijk 
assistent vrijgesteld om uitsluitend rond het voorkomen 
en oplossen van problemen inzake leefbaarheid actief 
te zijn. 

Tevens werd in oktober 2021 een externe audit 
uitgevoerd met betrekking tot de interventietijden van de 
Technische Dienst. De aanbevelingen uit dit auditrapport 
zullen verder uitgewerkt worden in 2022.

Zulte, Wybo
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PERSONEEL

Personeelsbezetting 

Volkshaard telde in 2021 73,5 VTE, waarvan 42,1 VTE mannen en 31,4 VTE vrouwen. 

In 2021 hebben 5,8 VTE personeelsleden de organisatie verlaten en mochten we eveneens 12,4 VTE personeelsleden 
verwelkomen. 6,2 nieuwe medewerkers gingen aan de slag met een contract van bepaalde duur, de 6,2 anderen 
kregen een contract van onbepaalde duur.

Organogram

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
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COLLECTIEF GEVOLGDE OPLEIDINGEN IN 2021

DATA OPLEIDING LESGEVER DOOR WIE GEVOLGD AANTAL UREN

08/02/2021 Telenet business opleiding Avaya Telenet Bedienden 1

16/02/2021
18/02/2021

Sharepoint voor eindgebruikers Xylos Bedienden 7

30/03/2021 (2 
sessies)

MS Teams Xylos Bedienden 2

23/09/2021
04/10/2021

GDPR Awareness sessie Polis Bedienden en 
coördinatoren

3

INDIVIDUEEL GEVOLGDE OPLEIDINGEN IN 2021

DATA OPLEIDING LESGEVER DOOR WIE GEVOLGD AANTAL UREN

13/01/2021 Digitale projectopvolging – projectportaal VMSW Tom Battiau
David De Smeyter

3,5
3,5

13/01/2021 Digitale projectopvolging – simulatietabel VMSW Tom Battiau 3

18/01/2021 Administratieve en financiële projectopvolging VMSW Tine Pollet 3,5

08/02/2021 Beëindiging huurovereenkomst van rechtswege VMSW Isabelle Lievens 2

12/02/2021 Teams voor gevorderde gebruikers Xylos Hans Heyse 2

23/02/2021 Bedwantsen in gebouwen Logo Gezond+ Bert Danckaert 2

16/03/2021 Infosessie asbest NKKCLE – Bram 
Vandromme

Tom Battiau 2

17/03/2021 Dak- en thuislozentelling Koning Boudewijn 
Stichting

Koen Van de Velde 1,5

23/03/2021 Vuistregels voor geslaagd telewerken Postuniversitair 
Centrum (KULeuven)

Kathleen Mous 1

25/03/2021 Woonforum – ontharden/woningkwaliteit/change 
management

VMSW Tom Battiau 4

25/03/2021 Telewerken Acerta Kathleen Mous 1

01/04/2021 Bijblijfsessie VDAB VDAB Tom Battiau
Koen Van de Velde

1
1

20/04/2021 (4 
sessies)

Manet 2021 Escala Hans Heyse 20

21/04/2021 Human Resource samenwerking in de sociale 
huisvestingssector: kansen en barrières

TU Delft Hans Heyse
Kathleen Mous

2
2

22/04/2021 Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie – 
thema: oplossingsgerichte communicatie

Securex Kathleen Mous 8

22/04/2021 Bijblijfsessie VDAB VDAB Koen Van de Velde 1

16/05/2021 Timemanagement in Teams Xylos Tom Battiau
Lien Buyck
Magda De Winter
Hans Heyse
Kathleen Mous
Koen Van de Velde
Peter Vermaercke

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

18/05/2021 Het nieuwe wethoudende Boek 3 ‘Goederen’ B.W. KCLE Tom Battiau 3

19/05/2021 Gebouwenportfoliobeheer voor sociale 
huisvestingsmaatschappijen

EnergyVille Tom Battiau 1,5

27/05/2021 Documentaire fraude i.k.v. antiwitwas FebelFin Hans Heyse 3,5
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01/06/2021 3P 3P Tine Pollet 3

03/06/2021 Hou uw stressniveau gezond: signalen en handvaten VMSW Isabelle Lievens 2

03/06/2021 Opleiding heftruckchauffeur Securex Mike Balthasar
Wim De Clercq
Danny De Jaeger
Chris Galler
Jonas Van Damme
Frank Vanderplaetsen
Geert Van Der Stede

8
8
8
8
8
8
8

07/06/2021 Motiverend leiderschap Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen – 
dr. N. Aelterman

Tom Battiau 1

07/06/2021
22/06/2021

Training motiverende gespreksvoering met 
kwetsbare personen

Vlaams Instituut 
Gezond Leven

Ben Wouters 6

15/06/2021
22/06/2021

Basis ICT-begrippen voor niet ICT-specialisten Skilliant Hans Heyse 12

16/06/2021 Time management in Teams: taken beheren Xylos Tom Battiau
Lien Buyck
Magda De Winter
Hans Heyse
Kathleen Mous
Koen Van de Velde
Peter Vermaercke

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

17/06/2021 Bijscholingscursus EHBO Securex Chris Galler
Sabine Lamoral
Isabelle Lievens

4
4
4

17/06/2021 Brand- en schuldsaldoverzekering: basisprincipes Insert via VWF Hans Heyse 3

21/06/2021 MiFID en IDD i.k.v. sociale kredietverlening Insert via VWF Hans Heyse 6

22/06/2021 Onderzoek buitenlandse eigendommen (vervolg) VMSW Koen Van de Velde 2,5

28/06/2021
30/06/2021
18/08/2021
25/08/2021

Rijschool Rijbewijs BE Lust Autorijschool Benjamin Bogaert
Steven Geeraert
Izzet Karakaya
Olivier Van Huffel

8
8
8
8

21/09/2021 Praktijkdag basisopleiding EHBO hulpverlener Securex Hans Heyse 7,5

28/09/2021
05/10/2021

Training interviewtechnieken bij werving en selectie Skilliant Kathleen Mous 12

14/10/2021 Vertrouwenspersoon integriteit Van Oss (NL) Kathleen Mous 8

18/10/2021 Bijscholing preventieadviseur Securex Sabine Lamoral 4

22/10/2021 Opleiding brandblussen Liantis Wim Backx
Tom Battiau
Linda Boone
Lien Buyck
David De Smeyter
Isabelle Lievens
Koen Van de Velde
Kimberley Vispoel

2
2
2
2
2
2
2
2

16/11/2021 Najaarsforum KCLE NKKCLE Tom Battiau 8

25/11/2021 Trefdag Digitaal Vlaanderen FLAGIS Tom Battiau 5

30/11/2021 Klachtenmanagement: een mentale ommezwaai SBM Kathleen Mous 1

31/12/2021 Praktijkdag basisopleiding EHBO Securex Hans Heyse 8

TOTAAL AANTAL UREN GEVOLGDE OPLEIDINGEN 642
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Het door Volkshaard gevoerde vormingsbeleid kan aan 
de hand van 2 parameters geëvalueerd worden:

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 2021 59,49%. Dat is een 
stijging in vergelijking met het percentage van 35,61% in 
2020. Vooral voor de arbeiders en het poetspersoneel – 
die hoofdzakelijk fysieke opleidingen bijwonen – was het 
door de coronapandemie ook in 2021 niet evident om 
een voor hen geschikt opleidingsaanbod uit te werken.

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 2021 bedroeg het aandeel van uren besteed aan VTO 
642 uren. Ten opzichte van een totaal van 91.769,4 
geleverde arbeidsuren geeft dit een verhouding van 
0,70%. Dit is een verdubbeling in vergelijking met het 
aantal uren (352,75) en het percentage (0,38%) dat in 
2020 besteed werd aan vorming. 

Het aantal uren dat aan VTO besteed werd, lag in 2021 
wel nog steeds lager dan voor de coronapandemie. 
Door het organiseren van online sessies en webinars 
kon het percentage – voornamelijk voor de bedienden 
– opgekrikt worden naar het dubbel van het aantal uren 
dat aan VTO besteed werd in 2020.

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.

De cijfers van de jaarrekening op de volgende pagina’s 
werden toegelicht aan de leden van het CPBW op 
dinsdag 26 april 2022.
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Volkshaard cvba – so 
Ravensteinstraat 12 
9000 Gent

Jaarverslag van de Raad van Bestuur van 19/04/2022 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 2021.

Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 2021 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 
€ 25.447.239,32 naar € 24.890.292,07.

De omzet daalde van € 22.657.626,89 naar € 22.492.180,49 als gevolg van de stijging van de leegstand in 2021. 

De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten daalden van € 1.570.854,97 naar € 938.057,39 en zijn hoofdzakelijk 
meerwaarden gerealiseerd op verkopen van woningen aan zittende huurders.

De financiële opbrengsten stegen van € 4.689.784,70 naar € 5.008.970,95. Deze omvatten kapitaal- en 
interestsubsidies en ontvangen intresten ten gevolge van de FS3-leningen. 

Kosten

De bedrijfskosten, met inbegrip van de niet-recurrente bedrijfskosten, stegen heel licht van € 23.356.438,65 naar 
€  23.400.335,06. Er was voornamelijk een stijging van de diensten en diverse goederen maar een terugname van 
de provisies, waardoor de bedrijfskosten quasi gelijk bleven. 

De niet-recurrente bedrijfskosten daalden van € 167.237,8 naar € 9.093,28 en hebben betrekking op het stopzetten 
van een erfpacht.

De financiële kosten stegen van € 5.522.159,77 naar € 5.613.740,09 als gevolg van de nieuwe verhuurde en 
opgeleverde projecten.

Resultaat

Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van € 904.522,71.

Balans

Het balanstotaal bedraagt € 420.324.633,82 of een stijging van 2,62 % t.o.v. 2020.  Het materieel vast actief is 
gestegen van € 391.346.165,96 naar € 402.776.897,56 of een stijging van 2,93%.

Het eigen vermogen (incl. kapitaalsubsidies) is licht gedaald van € 100.715.775,97 naar € 100.340.467,14 en 
bedraagt thans 23,87 % van het totaal vermogen.

De beschikbare geldmiddelen bedroegen op 31/12/2021 € 12.970.483,02. 53



2. Belangrijke gebeurtenissen na jaarafsluiting

Er hebben zich na de jaarafsluiting per 31 december 2021 geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. 

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 2021 goed te keuren en kwijting te verlenen aan de 
bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaten tijdens het afgelopen boekjaar.

Gent,  19 april 2022.

Voor de Raad van Bestuur

H. HEYSE    L. VERVLOET
directeur    voorzitter
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Besloten vennootschap 
Société à responsabilité limitée 
RPR Brussel – RPM Bruxelles – B.T.W. - T.V.A. BE 0446.334.711  – IBAN N° BE71 2100 9059 0069 
*handelend in naam van een vennootschap/agissant au nom d’une société 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 
 
 
 
   

EY Bedrijfsrevisoren 
EY Réviseurs d’Entreprises 
Pauline van Pottelsberghelaan 12 
B – 9051 Gent 
 

 Tel: +32 (0)9 242 51 11 
ey.com 

 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Volkshaard CV over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2021 
 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van 
commissaris van Volkshaard CV (de “Vennootschap”). Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 
december 2021, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en over de 
toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Jaarrekening”) en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- 
en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 28 mei 2019, overeenkomstig het voorstel 
van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen 
over de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. We hebben de wettelijke controle van de Jaarrekening van 
de Vennootschap uitgevoerd gedurende minstens 10 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de controle van de Jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de 
Jaarrekening van Volkshaard CV, die de balans op 31 
december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening 
van het boekjaar afgesloten op die datum en de 
toelichting, met een balanstotaal van € 420.324.633,82 
en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst 
van het boekjaar van € 904.522,71.  

Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw 
beeld van het vermogen en van de financiële toestand 
van de Vennootschap per 31 december 2021, alsook 
van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum 
is afgesloten, in overeenstemming met het in België 
van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standards on 
Auditing (“ISAs”). Onze verantwoordelijkheden uit 
hoofde van die standaarden zijn nader beschreven in 
het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de Jaarrekening” van ons verslag. 

Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant 
zijn voor de controle van de Jaarrekening in België 
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de 
aangestelden van de Vennootschap de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen 
verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
voor het opstellen van de Jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Jaarrekening die een getrouw beeld 
geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel en 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 
reglementaire voorschriften, alsook voor een systeem 
van interne beheersing die het bestuursorgaan 
noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
Jaarrekening die geen afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

In het kader van de opstelling van de Jaarrekening is het 
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten 
van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar 
continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van 
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit 
verband 
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houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling tenzij het bestuursorgaan 
het voornemen heeft om de Vennootschap te 
vereffenen of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten 
of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
over de Jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke 
mate van zekerheid over de vraag of de Jaarrekening als 
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die 
het gevolg is van fraude of van fouten en het 
uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons 
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is 
geen garantie dat een controle die overeenkomstig de 
ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel 
belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen 
kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten 
en worden als van materieel belang beschouwd indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel 
of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen 
door gebruikers op basis van de Jaarrekening, 
beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het 
wettelijk, reglementair en normatief kader dat van 
toepassing is op de controle van de Jaarrekening in 
België na. De wettelijke controle biedt geen zekerheid 
omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de 
Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de 
doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft 
genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden 
inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig 
de ISAs, passen wij professionele oordeelsvorming toe 
en handhaven wij een professioneel-kritische instelling 
gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat 
de Jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde 
afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is 
van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, 

omdat bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van 
interne beheersing dat relevant is voor de 
controle, met als doel controlewerkzaamheden op 
te zetten die in de gegeven omstandigheden 
geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven 
van een oordeel over de effectiviteit van het 
systeem van interne beheersing van de 
Vennootschap; 

• het evalueren van de geschiktheid van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 
van de door het bestuursorgaan gemaakte 
schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van de 
door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van de 
verkregen controle-informatie, concluderen of er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat met 
betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden 
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over 
de mogelijkheid van de Vennootschap om de 
continuïteit te handhaven. Als we besluiten dat er 
sprake is van een onzekerheid van materieel 
belang, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in 
ons commissarisverslag te vestigen op de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen in de 
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot op de datum van 
ons commissarisverslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat de continuïteit van de 
Vennootschap niet langer gehandhaafd kan 
worden; 

• het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de Jaarrekening, en of 
deze Jaarrekening de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot 
een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het bestuursorgaan, onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante controlebevindingen, 
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waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing die we identificeren gedurende 
onze controle. 

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan  

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het 
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van 
de boekhouding, alsook voor het naleven van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van 
de statuten van de Vennootschap. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris  

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de 
Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België 
van toepassing zijnde ISAs, is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, het jaarverslag over de Jaarrekening, 
alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de 
statuten te verifiëren, alsook verslag over deze 
aangelegenheden uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag over de 
Jaarrekening 

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke 
werkzaamheden op het jaarverslag over de 
Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de Jaarrekening 
overeen met de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, 
enerzijds, en is dit jaarverslag over de Jaarrekening 
opgesteld overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
anderzijds. 

In de context van onze controle van de Jaarrekening, 
zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, 
op basis van de kennis verkregen in de controle, of het 
jaarverslag over de Jaarrekening een afwijking van 
materieel 

belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of 
anderszins misleidend is. In het licht van de 
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij 
geen afwijking van materieel belang te melden. 

Vermeldingen betreffende de sociale balans 

De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig 
artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua 
vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste 
inlichtingen, en bevat geen van materieel belang zijnde 
inconsistenties op basis van de informatie waarover wij 
beschikken in ons controledossier. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben 
geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de 
wettelijke controle van de Jaarrekening en zijn in de 
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 
tegenover de Vennootschap.  

Er werden geen bijkomende opdrachten die 
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de 
Jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen en waarvoor 
honoraria verschuldigd zijn, verricht. 

Andere vermeldingen 

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt 
belang en de vermelding in de waarderingsregels 
van de jaarrekening inzake de toepassing van MB 
van 15 december 2020 (BS 22 december 2020) 
werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de 
in België van toepassing zijnde wettelijke en 
reglementaire voorschriften.  

• De resultaatverwerking, die aan de algemene 
vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met 
de wettelijke en statutaire bepalingen. 
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• In het kader van ons mandaat voerden wij een 
opdracht uit in toepassing van art 6:116 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
inzake uitkering van een dividend van € 4.925,50 
dat werd goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering gehouden op 25 mei 2021. 

• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of 
beslissingen die in overtreding met de statuten of 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
zijn gedaan of genomen en die in ons verslag 
zouden moeten vermeld worden.  

Gent, 3 mei 2022  
 
EY Bedrijfsrevisoren BV 
Commissaris 
vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
Lieve Cornelis * 
Partner 
* Handelend in naam van een BV 
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