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Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door 
Woonveer geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank 
(gegevens 2015-2019), op door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en op ge-
sprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De visitatie-
commissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en aan de bevoegde minister 
en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens. 
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1.1. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, d.d. 4 mei 
2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot 
vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisves-
tingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van 
sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit).  
Meer informatie: www.visitatieraad.be 

1.2. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  
- de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;  
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; 
- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;  
- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen. 

1.3. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. Daartoe 
wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling vergelijkbare ge-
gevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze gegevens tegen de achter-
grond van de historiek van de SHM en van de lokale context.  

1.4. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM een bij-
drage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM verantwoordelijk is. Deze 
doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 
1. de beschikbaarheid van woningen  
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving  
3. de betaalbaarheid  
4. het sociaal beleid  
5. de financiële leefbaarheid  
6. de klantvriendelijkheid  
Voor de eerste drie prestatievelden zijn er strategische doelstellingen en operationele doelstellingen 
omschreven. Voor de overige prestatievelden gelden alleen operationele doelstellingen. 

1.5. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 
- ‘zeer goed’: de SHM levert duidelijk veel betere prestaties dan de minimale vereisten;  
- ‘goed’: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten;  
- ‘voor verbetering vatbaar’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 
- ‘onvoldoende’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten. De SHM is op basis van een 

eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar die verbetering is niet gerealiseerd 
tijdens de vooropgestelde periode; 

- ‘niet van toepassing' (n.v.t.): deze activiteit is geen vereiste voor deze SHM; 
- ‘blanco’: de visitatiecommissie beschikt over onvoldoende gegevens om tot een beoordeling te kun-

nen komen. 

1.6. SHM’s die louter huuractiviteiten uitvoeren, worden alleen op huuractiviteiten beoordeeld. SHM’s die 
louter koopactiviteiten uitvoeren, worden alleen op koopactiviteiten beoordeeld. SHM’s die zowel huur- 
als koopactiviteiten uitvoeren, worden beoordeeld op huuractiviteiten zodra ze één sociale huurwo-
ning verhuren. Ze worden ook op koopactiviteiten beoordeeld als ze door de VMSW gemachtigd zijn 

1. INLEIDING 
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om in eigen naam sociale leningen te bemiddelen of als ze zelf expliciet verzoeken om ook op koopac-
tiviteiten te worden beoordeeld.  

Los van het feit of de SHM al of niet beoordeeld wordt op koopactiviteiten, vormen de eventuele 
koopactiviteiten altijd een contextfactor bij het beoordelen van de prestaties op het vlak van de huur-
activiteiten 

1.7. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring ondertekend 
waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te handelen en geen onge-
wenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van de visitatiecommissie verkla-
ren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit visitatierapport. De visitatoren hebben boven-
dien geen, al dan niet persoonlijk, financieel, commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale 
huisvestingsmaatschappij, noch bij daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de 
visitatiecommissie is ook tot stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisves-
tingsmaatschappij of andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport 
aan de SHM en aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. 
De onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visitatieraad.be.  

1.8. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de toegankelijkheid te 
vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en specifieke vaktermen zoveel 
mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik van vaktermen omdat het om uit-
drukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het 
gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden de meest 
gebruikte afkortingen en vaktermen kort toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren die 
werkzaam zijn in of raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de 
“lijst van actoren” die is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. 
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Eind 2018 fusioneerden de huurmaatschappijen Eigen Woning en Gezellige Woningen (Bornem) en de koop-
maatschappij Kleine Landeigendom tot SHM Woonveer. De SHM is gevestigd in Puurs-Sint-Amands en haar 
actieterrein strekt zich uit over de streek ‘Klein-Brabant’, met name de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-
Amands. Het patrimonium van de SHM omvatte eind 2019 1.486 sociale woningen en bestond voor 58,2% uit 
eengezinswoningen en voor 41,8% uit appartementen   
Eind 2019 had Woonveer 19 personeelsleden (16,5 VTE) in dienst. De aandelen van de maatschappij zijn na de 
fusie nagenoeg volledig in handen van openbare besturen (98,1% van de aandelen). De gesprekken over de 
woonmaatschappij en regiovorming zijn gaande, Woonveer is de enige huisvestingsmaatschappij in de 
streek Klein Brabant en de fusie met het SVK is onderwerp van gesprek.  

Woonveer presteert op 11 van de 18 beoordeelde doelstellingen goed. Voor 7 prestatievelden acht de visita-
tiecommissie de prestaties van de huuractiviteiten of de koopactiviteiten voor verbetering vatbaar: ‘afstem-
men van het aanbod op de noden van de verschillende doelgroepen’, ‘instaan voor onderhoud, herstelling, 
renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het sociaal patrimonium’,  ‘prijsbewust bouwen’, ‘voor-
komen en aanpakken van leefbaarheidsproblemen’, ‘betrekken van bewonersgroepen bij sociale huurpro-
jecten en bij wijkbeheer’, ‘kostenbeheersing’ en ‘meten van de klantentevredenheid’. Aanbevelingen van de 
visitatiecommissie zijn te lezen op het einde van het rapport en staan in deze samenvatting vet gedrukt. 

Een moeizaam fusieproces 

Op het moment van de visitatie was het fusieproces van de 3 voornoemde maatschappijen tot één ge-
mengde maatschappij zo goed als afgerond; Tijdens de visitatie kwam echter meermaals aan bod dat het 
fusieproces moeizaam liep: veel gegevens ontbraken en veel zaken dienden rechtgezet te worden. Dit resul-
teerde ongetwijfeld in een hogere belasting van de directie en het personeel, hogere kosten dan verwacht 
en vertraging bij het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. De visitatiecommissie erkent de inspan-
ningen van de SHM in een dergelijk fusieproces, maar is gebonden door de beoordelingsmethodiek die voor-
geschreven wordt in het draaiboek prestatiebeoordelingen. Voor veel van de opgenomen aanbevelingen 
geldt dan ook dat de directie zich bewust is van de ruimte voor verbetering en daar samen met de rest van 
de organisatie in de toekomst wil aan werken.  

Een financieel leefbare maatschappij... 

Woonveer heeft een zeer goede exploitatiecashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening, wat zich uit in liqui-
diteitsratio’s en solvabiliteitsratio’s die ver boven de norm liggen. De rentabiliteit is over het algemeen goed, 
maar staat onder druk door de impact van de werkings- en onderhoudskosten, waarbij de maatschappij 
vooralsnog geen schaalvoordelen kon realiseren. De verwachte evoluties inzake liquiditeit en vrije cashflow 
voor de volgende jaren zijn gunstig en de maatschappij beschikt over een voldoende grote grondreserve.  

…die een actieve bijdrage levert aan het lokaal woonbeleid 

Woonveer heeft over het algemeen een goed beeld van de noden van de verschillende doelgroepen in de 
huursector en realiseerde in de periode 2015-2019 jaarlijks 23 sociale huurwoningen om hieraan tegemoet 
te komen. De maatschappij levert een gewaardeerde bijdrage aan het lokaal woonbeleid en spant zich in 
om in samenwerking met de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands sociale huurwoningen te realiseren. 
Woonveer stemt de nieuw- en vervangingsbouw van huurwoningen af op de wachtlijsten, op de gezinssi-
tuatie van de (tijdelijk) verhuisde huurders en op een inventaris van de over- en onderbezette woningen. De 

2. SAMENVATTING 
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SHM beschikt over diverse woongelegenheden specifiek aangepast voor senioren en heeft voldoende aan-
dacht voor de toegankelijkheid van het patrimonium, onder- en overbezetting aan en de huisvesting van 
specifieke doelgroepen.  

Woonveer realiseerde in de visitatieperiode gemiddeld 8 sociale koopwoningen per jaar en zet hiermee de 
activiteiten van fusiepartner Kleine Landeigendom voort. Woonveer heeft na de fusie de koopprojecten die 
in voorbereiding waren heroverwogen en bekijkt voor de toekomst welke positie de koopactiviteit binnen 
de organisatie krijgt. Na de fusie werden de koopregisters eengemaakt, waardoor er maar een beperkt 
inzicht meer is in de noden van de kandidaten voor koopwoningen. Zo ontbreekt inzicht over in welke 
gemeente of wijk de kandidaat kopers willen wonen en wat het maximaal budget is dat zij aan een sociale 
koopwoning kunnen besteden. Soms haken kopers af doordat ze op het ogenblik van toewijzing de volledige 
aankoopsom (inclusief notariskosten) niet kunnen betalen of omdat de arbeidssituatie gewijzigd is. Door de 
hogere prijsstelling liep de verkoop van de recent gerealiseerde 4 (BEN) sociale koopwoningen in Paepenhof 
wat moeilijker. De visitatiecommissie beveelt aan om de woonbehoeften en het maximaal budget van de 159 
kandidaten in het koopregister via een bevraging in kaart te brengen.  

Het aantal sociale leningen dat de SHM bemiddelt is vrij beperkt ( een 10-tal leningen per jaar). Woonveer 
ziet deze activiteit als vervollediging van het aanbod aan koopwoningen.  

Om bovenstaande activiteiten te kunnen blijven uitoefenen, verwerft Woonveer nieuwe gronden. Eind 2019 
beschikte de maatschappij over een grondreserve van 10 hectare. Naar aanleiding van de fusie bekeek de 
raad van bestuur ook alle projecten en gronden, met het oog op de optimalisatie van de verschillende 
projecten en het afstoten van een aantal andere projecten, waar de realisatie van sociale woningbouw niet 
wenselijk of financieel niet haalbaar was.   

De SHM heeft nog uitdagingen op het vlak van het verbeteren van het patrimonium,… 

Pas na de fusie verwierf Woonveer inzicht in de kwaliteit van het samengestelde patrimonium. De in kaart 
gebrachte woningcondities vormen de basis voor een planning van vervangbouw, renovaties en grooton-
derhoud waarmee de SHM de kwaliteit van het patrimonium verbetert. In die planning legt de SHM haar 
prioriteiten vast en vermeldt zij de financiële consequenties..  

Een aanzienlijk deel van het patrimonium van Woonveer voldoet niet aan de hedendaagse normen (met 
name ERP-doelstelling voor dakisolatie en relatief lage conditiescore). Meer dan de helft van de SHM’s laat 
hier een betere score zien en boekte de afgelopen jaren ook meer vooruitgang. De visitatiecommissie beveelt 
aan om werk te maken van een geïntegreerde renovatie- en onderhoudsplanning om duidelijk te maken hoe 
het patrimonium zal aangroeien, wat de doelstellingen zijn en hoe groot de benodigde investeringen zullen 
zijn.  

De focus van Woonveer lag de voorbije jaren op het verbeteren van de kwaliteit van het patrimonium door 
vervangingsbouw. Hiervoor moesten veel huurders verhuizen, wat een grote uitdaging betekende op het 
vlak van huisvestingsondersteuning. De maatschappij bood daarbij voldoende ondersteuning, zowel voor 
sociale als technische aspecten.  
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…maar ook op het vlak van het aanpakken van leefbaarheidsproblemen, het betrekken va bewoners en het 
meten van klantentevredenheid. 

De SHM heeft ook een duidelijke strategie om de beëindiging van een huurovereenkomst en uithuiszetting 
omwille van achterstallige betaling, overlast of domicilie- en sociale fraude te voorkomen en ze past die 
strategie ook consequent toe. Door deze aanpak slaagt Woonveer er in om het aantal huurders met een 
substantiële achterstal te beperken en bijgevolg ook het aantal gedwongen huurbeëindigingen. De SHM geeft 
aan weinig leefbaarheidsproblemen binnen haar woonwijken te kennen en deze vooral via individuele be-
middeling en een alerte respons aan te pakken. De visitatiecommissie beveelt aan om naar de toekomst toe 
de visie van de SHM met betrekking tot leefbaarheid verder uit te werken. 

Bij de vorige visitatie kregen zowel de SHM Eigen Woning als Gezellige Woningen de score "voor verbetering 
vatbaar' voor het betrekken van bewonersgroepen bij de sociale huurprojecten en het wijkbeheer. In beide 
SHM's trof de visitatiecommissie noch een visie noch structurele initiatieven aan inzake bewonersbetrok-
kenheid. Dit is ook wat de huidige visitatiecommissie vaststelt: weinig visieontwikkeling en quasi geen ini-
tiatieven. Het organiseren van huurdersvergaderingen, hetzij om problemen te bespreken of bedenkingen 
naar boven te laten komen, hetzij om de huurders te informeren over de plannen van de SHM, is bij deze 
OD nochtans een vereiste. De visitatiecommissie beveelt de SHM daarbij aan om wel werk te maken van een 
concrete visie en strategie voor het betrekken van de bewoners bij haar werking en minstens huurdersverga-
deringen te organiseren. 

Woonveer communiceert snel en duidelijk met huurders en verschillende betrokken actoren, maar van een 
SHM wordt ook verwacht dat ze op een objectieve en systematische wijze peilt naar de tevredenheid van 
de klanten en de resultaten hiervan vertaalt in concrete verbeteracties. Woonveer voerde tijdens de visita-
tieperiode slechts één tevredenheidsbevraging uit. Om zich een beeld te vormen van de tevredenheid bij de 
sociale ontleners vraagt de SHM hen deel te nemen aan de tevredenheidsenquêtes van de VMSW, doch hierbij 
is de participatiegraad erg laag; De SHM peilt evenmin naar de klanttevredenheid bij aankoop van een sociale 
woning. De visitatiecommissie beveelt aan om dringend werk te maken van de vereiste objectieve en syste-
matisch terugkerende tevredenheidsmeting, die toelaat conclusies te trekken voor verbetering van de dienst-
verlening, zowel voor de huuractiviteiten als voor de koopactiviteiten. 

Nood aan een gestructureerde rapportering en aansturing 

De visitatiecommissie stelt vast dat Woonveer tijdens de visitatieperiode weinig aandacht kon besteden aan 
de beheersing van de werkings- en onderhoudskosten. Tijdens de gesprekken bleek dat de fusie zelf, de 
administratieve afhandeling ervan en het ontbreken van essentiële gegevens veel tijd en energie gekost 
hebben. Daarnaast dienden een aantal personeelsleden vervangen te worden. De structurele leegstand is 
beperkt, maar de frictieleegstand vertegenwoordigt volgens de prestatiedatabank 5% van het patrimonium 
of meer dan 825 maanden huur.  

Woonveer maakt zowel gebruik van de financiële meerjarenplanning die extern opgemaakt wordt als van 
een eigen planningsinstrument met een horizon van 5 jaar. De evoluties en resultaten worden besproken 
op het directiecomité en de raad van bestuur, maar het aantal aanvullende analyses is eerder beperkt. Een 
grotere fusiemaatschappij met gemengde activiteiten vereist dan ook een meer gestructureerde rapporte-
ring en aansturing. De visitatiecommissie kon vaststellen dat er nog verbetering mogelijk is door het opmaken 
van een geïntegreerde renovatie- en onderhoudsplanning, een geïntegreerd planningsdocument met betrek-
king tot de leegstand en een goede rapportering met betrekking tot de huurdersachterstallen en werkings- en 
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onderhoudskosten. Naast beter uitgewerkte rapporteringstools is het ook belangrijk om deze instrumenten 
te gebruiken in de rapportage van de medewerkers naar de directeur toe, maar evenzeer als basis voor een 
periodieke bespreking in de schoot van het directiecomité of de raad van bestuur. Dit moet de directieleden 
en bestuurders toelaten de voortgang ten aanzien van bepaalde operationele doelstellingen beter op te 
volgen. 



 
 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | WOONVEER – PUURS-SINT-AMANDS PAGINA 10 VAN 55 

De onderstaande tabel bevat de opeenvolgende Prestatievelden (PV) en geeft per Operationele Doel-
stelling (OD) een samenvatting van de beoordeling.  
(v.v.v. = voor verbetering vatbaar, n.v.t = niet van toepassing) 
 

  Beoordeling 

 De SHM Huur Koop 
    

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

OD 1.1. … realiseert nieuwe sociale huurwoningen Goed n.v.t. 

OD 1.2. … biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan n.v.t. Goed 

OD 1.4. … verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren Goed 

OD .1.5 … stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Goed V.V.V. 
    

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING 

OD 2.1. 
… staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of 
vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 

V.V.V. n.v.t. 
    

3. BETAALBAARHEID 

OD 3.1. … bouwt prijsbewust Goed V.V.V. 

OD 3.2 … verhuurt prijsbewust Goed n.v.t 
    

4. SOCIAAL BELEID 

OD 4.1. … biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed n.v.t. 

OD 4.2. … zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Goed n.v.t. 

OD 4.3. … voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan V.V.V. n.v.t. 

OD 4.4. … betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer V.V.V. n.v.t. 
    

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

OD 5.1. … is financieel leefbaar. Goed 

OD 5.2. … beheerst haar kosten goed V.V.V. V.V.V. 

OD 5.3. 
… voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en  
domiciliefraude 

Goed n.v.t. 

OD 5.4. … heeft en gebruikt een goed financieel plan Goed 
    

6. KLANTGERICHTHEID 

OD 6.1. … informeert burgers snel en duidelijk Goed Goed 

OD 6.2. 
… informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel 
en duidelijk 

Goed 

OD 6.3. … meet de tevredenheid van klanten V.V.V.  
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3.1 Beschrijving SHM 
 
GESCHIEDENIS EN ACTIVITEITEN 
Op 19 oktober 1951 werd de "Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken Eigen Woning" 
opgericht in Ruisbroek met als actieterrein Ruisbroek, Breendonk en Hingene. In 1988 sloot de "Regionale 
Bouwmaatschappij van Puurs" (gesticht in 1956) aan bij Eigen Woning. De fusievennootschap breidde zo 
uit met woonwijken in Puurs, Kalfort, Liezele  en Oppuurs. In 1995 werd ook de coöperatieve vennoot-
schap "Zonnige Woningen" overgenomen door Eigen Woning. Hierdoor verkreeg Eigen Woning ook wo-
ningen in Sint-Amands, Mariekerke en Lippelo. Eind 2018 fusioneerden de huurmaatschappijen Eigen Wo-
ning en Gezellige Woningen (Bornem) en de koopmaatschappij Kleine Landeigendom.  
 
ACTIETERREIN 
Het actieterrein van Woonveer omvat de gemeente Bornem en de gemeente Puurs-Sint-Amands. De 
streek wordt vaak aangeduid met de geografische benaming ‘Klein-Brabant’. Woonveer is in het actie-
terrein de enige huisvestingsmaatschappij, zowel voor de huuractiviteiten als de koopactiviteiten. De 
maatschappij heeft eind 2019 1.486 woonentiteiten, waarvan 865 eengezinswoningen en 621 appartemen-
ten. In hetzelfde actieterrein is ook het Sociaal Verhuurkantoor Optrek aanwezig, dat ook actief is in de 
streek Vaartland en de Rupelstreek. Een andere belangrijke woonactor in de regio is het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband IGEMO dat in de referentieregio Rivierenland, waartoe Klein-Brabant behoort, 
aan de gemeenten ondersteuning biedt met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen, waaronder 
stedenbouw, wonen en welzijn.  
 
PATRIMONIUM  
Het patrimonium van Woonveer bestaat voor 58,2% uit eengezinswoningen, voor 41,8% uit appartemen-
ten en duplexen. De meeste appartementen tellen 1 of 2 slaapkamers; het gaat om respectievelijk 39,5% 
en 48,3% van het aantal appartementen. Woonveer heeft 11,6% appartementen met 3 slaapkamers. Er 
zijn ook 2 studio’s (0.3 %) en 2 appartementen met 4 slaapkamers (0,3%). Bij de eengezinswoningen 
daarentegen telt 63,4% 3 slaapkamers en 9,6% 4 of meer slaapkamers. 27% van de woningen telt 1 of 2 
slaapkamers (resp. 17,4 en 9,6%). De maatschappij heeft geen duplexen. 
  

Figuur 1: Aantal slaapkamers in de woningen van Woonveer 
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Het patrimonium van Woonveer vertoont qua ouderdom een opvallend verschil met de rest van 
Vlaanderen: in de periode 2000-2009 is het aandeel woningen gebouwd door de rechtsvoorgangers van 
Woonveer opvallend groter als in de rest van Vlaanderen. In verhouding zijn er minder huurwoningen 
uit de periode 1950-1979 dan gemiddeld in Vlaanderen: 12,5% versus 28,1% gemiddeld. Na de opstart van 
de activiteiten in 1951 werden er geleidelijk aan meer woningen gebouwd, maar in 1995 waren ook al een 
600-tal woningen verkocht aan de zittende huurder. 35,3% van het patrimonium heeft een 
oprichtingsdatum in de periode 1980-1999 (31.4% voor Vlaanderen). Het gros van het patrimonium dateert 
evenwel van de periode 2000-2019, toen ruim 52,2% van het huidige woningaanbod werd gebouwd 
(Vlaams gemiddelde 38%). 
 

Figuur 2: Ouderdom van de woningen van Woonveer 

 
 
PERSONEEL 
Eind 2019 heeft Woonveer 19 personeelsleden (16,5 VTE) in dienst. Naast de directeur zijn dat 3 medewer-
kers bij de financiële dienst, 1 medewerker bij de sociale dienst, 6 medewerkers bij de dienst klantenrela-
ties, 7 medewerkers bij de technische dienst en 1 deskundige personeel en organisatie.  
 
BESTUUR & DE LOKALE INBEDDING 
De aandelen van de maatschappij zijn na de fusie nagenoeg volledig in handen van openbare besturen 
(98,1% van de aandelen) met nog slechts enkele private aandeelhouders (1,9%). Naast het Vlaamse Gewest 
(19%) en de provincie Antwerpen (6,6%) zijn de publieke aandeelhouders de gemeente Puurs-Sint-Amands 
(29,9%), het OCMW van Puurs-Sint-Amands (9,8%), de gemeente Bornem (15,6%) en het OCMW van Bornem 
(7,2%).  In totaal zijn er daarnaast 13 private aandeelhouders. De raad van bestuur telt 13 leden, waarvan 
7 voorgedragen door de gemeente Puurs-Sint-Amands en 6 door de gemeente Bornem. Het directiecomité 
bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, 2 bestuurders en de directeur. 
 
LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT 
De gemeente Puurs-Sint-Amands beschikt niet over een lokaal toewijzingsreglement. De gemeente Bor-
nem voorziet in het lokaal toewijzingsreglement een voorrang voor personen met een lokale binding,  
voor 65-plussers en voor personen met een beperking in een deel van het patrimonium. Via de voorrang-
wordt het aantal voor ouderen voorbehouden woningen verminderd. Daarnaast werd een nieuwe doel-
groep opgenomen: personen in proefwonen. Het betreft sociaal-kwetsbare personen die na een tijdelijk 
aanklampende woonbegeleiding in staat zijn zelfstandig te wonen en die reeds in begeleiding zijn bij het 
OCMW dat zal instaan voor trajectbegeleiding proefwonen, tenzij voor aanmelding de nodige afspraken 
werden gemaakt met een meer passende welzijnsdienst. In het intern huurreglement verduidelijkt de 
SHM de toepassing van die toewijzingsreglementen. De toewijzing van een vrijkomende of nieuwe woon-
gelegenheid gebeurt door een toewijzingscomité voor Puurs-Sint-Amands en een toewijzingscomité voor 
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Bornem, waarbij het betreffende toewijzingscomité steeds hoofdzakelijk samengesteld is uit de leden 
van de raad van bestuur, afgevaardigd door de respectievelijke gemeenten. 
 
KANDIDAAT-HUURDERS en HUURDERS 
De wachtlijsten van Woonveer werden het laatst geactualiseerd in het voorjaar van 2019. Toen werden 
571 dossiers geactualiseerd en 475 kandidaat-huurders geschrapt. In 2019 werden 268 nieuwe inschrijvin-
gen geregistreerd, t.a.v. 444 in 2018. Eind 2019 stonden 860 huurders op de wachtlijst: 734 gewone in-
schrijvingen, 47 mutatie-aanvragen en 79 ambtshalve inschrijvingen omwille van onderbezetting. Dat zijn 
ongeveer 120 huurders meer dan eind 2018 (739 inschrijvingen).  
 
Relatief gezien staan kandidaat-huurders even lang of minder lang op de wachtlijst bij Woonveer dan 
bij de andere huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. 55% van de kandidaat huurders zijn alleen-
staand zonder kinderen. Voor hen bedraagt de wachttijd 1.157 dagen, wat vergelijkbaar is met andere 
huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Iets meer dan 20% van de kandidaat huurders is alleenstaand 
met één of meerdere kinderen. Hier bedraagt de wachttijd 944 dagen, wat lager is dan bij 6 op 10 SHM’s. 
Bij koppels zonder kinderen bedraagt de wachttijd 1.230 dagen (vergelijkbaar met andere SHM’s) en voor 
koppels met kinderen bedraagt de wachttijd 841 dagen, wat lager is dan bij 7 op 10 SHM’s. 

Huurdersgezinnen met een gezinshoofd van 65 jaar of ouder maken 34,6% van de huurderspopulatie uit; 
bij meer dan de helft van de Vlaamse SHM’s ligt dat percentage hoger. Het aandeel gezinshoofden die 
niet de Belgische nationaliteit hebben, ligt met 3,6% beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde: 83% 
van de SHM’s hebben een hoger percentage gezinshoofden met een niet-Belgische nationaliteit. Het aan-
deel alleenstaanden bedraagt 43,9%. Slechts 31% van de Vlaamse SHM’s heeft een lager aandeel alleen-
staande huurders. Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen voor de huurders van Woonveer 
bedraagt ongeveer 15..982 euro, wat vrij hoog is. 83% van de SHM’s heeft huurders met een lager gemid-
deld inkomen. 
 
KANDIDAAT-KOPERS en KOPERS 
Naar aanleiding van de fusie werden de lijsten met kandidaat-kopers van de Kleine Landeigendom Klein-
Brabant samengevoegd tot één lijst voor Klein-Brabant, wat impliceert dat alle kandidaat-kopers inge-
schreven werden voor alle woningen in Puurs-Sint-Amands en Bornem, met behoud van hun oorspron-
kelijke inschrijvingsdatum. Deze samenvoeging leidde tot de schrapping van 64 dubbele inschrijvingen. 
Voor alle resterende 166 kandidaat-huurders werd in 2019 een actualisatie doorgevoerd, waaruit bleek 
dat 7 kandidaten niet langer voldeden aan de inkomensvoorwaarden. 
 

3.2 Beschrijving omgeving 
 
HUISHOUDENS 
Eind 2019 telden de gemeenten in het actieterrein van Woonveer samen ongeveer 19.800 huishoudens. 
Volgens de prognoses zal dit aantal tegen 2030 lichtjes afnemen tot 19.540. Van die inwoners zijn er 
18,9% 18- tot 34-jarigen, 41,4% 35- tot 64-jarigen en 21% 65-plussers. Deze percentages zijn voor elk van 
de twee gemeenten vrij gelijklopend, met een ietwat jongere bevolking in Puurs-Sint-Amands. In het 
actieterrein van Woonveer ligt de werkloosheidsgraad op ongeveer 4,3%. Het aandeel leefloners bedraagt 
0,27%. De werkloosheidsgraad ligt daarmee lager dan het Vlaamse gemiddelde (4,73%) en ook het aandeel 
leefloners ligt lager dan in Vlaanderen (0,34%).  
 
WONINGEN 
In de woningtypes op het actieterrein van Woonveer tekent zich een divers beeld af. In beide gemeentes 
is het aandeel gesloten bebouwing 27,6%, maar in Puurs-Sint-Amands is er een hoger aandelen halfopen 
bebouwing (29,1%) ten aanzien van Bornem (23,4%). Omgekeerd beschikt Bornem over meer 
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appartementen (21,2%) ten aanzien van Puurs-Sint-Amands (15,1%). De percentages open bebouwing zijn 
nagenoeg gelijk: voor Puurs-Sint-Amands (28,2%) en voor Bornem (27,8%). 

De mediaan verkoopprijs van een appartement in Bornem bedroeg in 2019 237.500 euro (stijging met 
12% over 5 jaar) en de mediaanprijs voor gewone woonhuizen bedroeg 250.000 euro (stijging met 19% 
over 5 jaar). In Puurs-Sint-Amands ligt de mediaan prijs voor appartementen iets lager: 222.000 euro en 
de prijs voor woonhuizen iets hoger: 255.000 euro. Een mediaan verkoopprijs wil zeggen dat er exact 
evenveel appartementen werden verkocht aan een hogere prijs, als aan een lagere prijs.  
 
SOCIAAL OBJECTIEF 
Bij de nulmeting voor het bepalen van het sociaal objectief (31.12.2007) werd de verhouding van het 
aantal sociale huurwoningen tegenover het aantal huishoudens in de gemeente vastgelegd. Toen telden 
de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem samen 1.467 sociale huurwoningen. Omdat elk van de 
gemeenten in het actieterrein een te laag percentage sociale woningen telde, kregen ze beiden een te 
realiseren aantal sociale huurwoningen (BSO) opgelegd, samen 190 woningen. Eind 2019 waren daarvan 
145 woningen gerealiseerd of gepland. In Bornem werd het BSO bereikt. 

Het BSO voor het realiseren van sociale koopwoningen en kavels is bij decreet van 14.10.2016 opgeheven.
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4.1 PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de 
meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden 
 
OD 1.1: De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling voor huuractiviteiten: goed 
 
Woonveer realiseerde in de periode 2015-2019 jaarlijks 23 woningen ofwel 1,55% van het patrimonium. 
De SHM positioneert zich hiermee in de middenmoot van de sector. Woonveer levert een gewaardeerde 
bijdrage aan het lokaal woonbeleid en spant zich in om in samenwerking met de gemeenten Bornem en 
Puurs-Sint-Amands sociale huurwoningen te realiseren. In Bornem is het BSO behaald, in Puurs-Sint-
Amands nog niet einde 2019, maar wordt dit voor het jaar 2025 verwacht. De visitatiecommissie beoor-
deelt, alles overziend, de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen als goed.  
 
 Woonveer realiseerde in de periode 2015-2019 gemiddeld 23 huurwoningen per jaar. Ongeveer de 

helft van de SHM´s realiseerde minder nieuwe woningen per jaar in die periode. Uitgedrukt in een 
percentage van het woningbezit is dat een gemiddelde jaarlijkse aangroei van 1,55%. Daarmee posi-
tioneert Woonveer zich eveneens in de middenmoot van de sector. De gerealiseerde projecten be-
treffen een mix van vervangingsbouw (zie OD 2.1), nieuwbouw en aankoop goede woningen (zie OD 
1.4). Bij de vervangingsbouw van verouderd patrimonium breidt Woonveer het woningaanbod verder 
uit door naast vooral kleinere woongelegenheden (zie OD 1.5) tevens een verdichting te realiseren 
en daarmee woningen te laten voldoen aan de huidige energetische normen (zie ook OD 2.1 voor 
meer informatie over milieuvriendelijkheid). 
 

 De realisatie van nieuwe sociale huurwoningen dient tegen de achtergrond geplaatst te worden van 
een fusie van drie SHM’s (twee huur en één koop) in 2018 en betreft hierdoor vooral projecten die 
door de rechtsvoorgangers van Woonveer zijn opgestart. Alle drie de SHM’s hadden een goede finan-
ciële leefbaarheid, waardoor er op dat vlak geen beperkingen waren voor de realisatie van sociale 
woningen. Wel merkt de SHM op dat door de fusie een aantal projecten even hebben stilgelegen. 
Enkel de huurmaatschappij in Puurs-Sint-Amands ontving in de vorige visitatie voor verbetering 
vatbaar voor deze operationele doelstelling. Dit omdat de nadruk lag op renovatie van het patrimo-
nium en er quasi geen nieuwe sociale huurwoningen werden toegevoegd. Actoren en visitatiecom-
missie vonden toen dat de SHM meer nadruk op nieuwbouw moest leggen.   
 

 In de visitatieperiode bouwde de SHM in 6 projecten in totaal 103 sociale woongelegenheden bestemd 
voor verhuur, waarvan 101 woningen in vervangingsbouw en 2 nieuwbouwwoningen. Daarnaast 
verwierf Woonveer 12 sociale huurwoningen door aankoop goede woning. Bij OD 2.1 is meer te lezen 
over de kwaliteitsverbetering in het patrimonium. Voor wat betreft Puurs-Sint-Amands is er eind 
2019 per saldo één sociale huurwoning toegevoegd, maar de SHM kon ondertussen wel een grond 
verwerven voor minstens één project in de deelgemeente Breendonk en de gemeente bood ook nog 
een andere site te koop aan te Kalfort.  
 

4. PRESTATIES VAN DE SHM 
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 Woonveer heeft momenteel 46 sociale huurwoningen in uitvoering in 3 projecten; dit betreft 3,27% 
van het patrimonium. Eén project is nieuwbouw (7 woningen in Bornem) en de overige projecten 
betreffen vervangingsbouw. Verder heeft ze in 2 projecten 49 woningen (3,48% van het patrimonium)  
gepland waarvoor goedkeuring is verkregen op het lokaal woonoverleg en waarvoor de middelen 
gereserveerd zijn op de korte of lange termijn. Beide projecten betreffen vervangingsbouw (zie ook 
OD 2.1). 
 

 Voor de volgende jaren heeft Woonveer nog plannen in voorbereiding voor meer dan 160 huurwo-
ningen. Het gaat onder meer om de volgende projecten, die nog niet de beleidstoets hebben door-
staan op het lokaal woonoverleg:  

o 7 bijkomende eenheden Pieter de Stroperstraat Bornem (vervangingsbouw); 
o 9 bijkomende eenheden Past. Huveneerstraat Bornem (vervangingsbouw); 
o 20 eenheden Puursesteenweg 158/170 Bornem; 
o 21 eenheden Kouterhof Puurs-Sint-Amands (aankoop goede woning OCMW); 
o 16 eenheden Tashorik Puurs-Sint-Amands; 
o 4 eenheden Kuipersweg Puurs-Sint-Amands; 
o 5 eenheden Vrijhalsweg Puurs-Sint-Amands; 
o 4 bijkomende eenheden Bloemenlaan Puurs-Sint-Amands (vervangingsbouw); 
o 18 eenheden Haverblok Puurs-Sint-Amands; 
o 12 bijkomende eenheden Flierke Puurs-Sint-Amands (vervangingsbouw); 
o 22 eenheden Schaafstraat Puurs-Sint-Amands; 
o 22 bijkomende eenheden J. Hallezlaan en Bloemenlaan Puurs-Sint-Amands (vervangings-

bouw). 
Wanneer de projecten voldoende concreet zijn, neemt Woonveer ze op in de financiële meerjaren-
planning (zie OD 5.4).  
 

 De gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands kregen een gezamenlijk BSO van 190 woningen opge-
legd. Bij de laatste voortgangstoets (2019) waren er in totaal 145 sociale woongelegenheden gereali-
seerd ofwel gepland. Voor een groot deel komt die realisatie op het conto van de SHM. Waarmee 
Woonveer een zeer relevante en grote bijdrage levert aan sociaal wonen in het actieterrein.  

 
Tabel 1: Voortgang BSO huur in het actieterrein van SHM Woonveer. 

 
Gemeente BSO verwachtingen Gerealiseerd en gepland Beleidstoets 

 0-meting BSO Toename Rest Woonoverleg Saldo 

Bornem 681 92 +125 -33 21 -54 

Puurs-Sint-
Amands 

786 98 +20 78 36 42 

Totaal 1.467 190 145 78 57  

 Bron: Voortgangsmeting BSO Huur 2020, peildatum 31/12/2019. Wonen Vlaanderen 
 Noot: woningen aangeboden binnen het sociaal huurstelsel door SHM’s, SVK en andere aanbieders worden bij 

elkaar opgeteld 
 

In Bornem zijn door het SVK 11 woongelegenheden toegevoegd en door het lokaal bestuur 6. In deze 
gemeente is het BSO behaald. Voor het project Allemanshofstraat (2 appartementen) is een woon-
beleidsconvenant opgemaakt. 
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In Puurs-Sint-Amands voegde het SVK 32 woningen toe, maar was het aantal sociale huurwoningen 
29 lager dan bij de nulmeting in 2009 onder meer door sloop van sociale huurwoningen voor ver-
vangingsbouw. Deze gemeente is in categorie 2a geplaatst: zij volgt niet het groeitempo om tijdig 
het BSO te behalen, maar inmiddels heeft de gemeente een plan van aanpak om het BSO te behalen 
ingediend bij Wonen Vlaanderen. 
Woonveer heeft in Puurs-Sint-Amands 49 sociale huurwoningen gepland (vervangingsbouw) en nog 
eens een 65-tal woningen in voorbereiding in de projecten Nieuwstraat en Gebr. Van Benedenlaan. 
Deze projecten hebben nog niet allemaal de beleidstoets op het lokaal woonoverleg doorstaan, na-
melijk maar 36 woningen. Uit het verslag van het lokaal woonoverleg Puurs-Sint-Amands blijkt wel 
in totaal een bijkomend aantal te verwachten van 117 woningen tegen 2025, waarmee het BSO van 
Puurs-Sint-Amands behaald zou kunnen worden. Zoals valt op te merken zijn er voldoende woonge-
legenheden in Puurs-Sint-Amands in opmaak om daarmee het BSO te behalen. De SHM breidde haar 
grondreserve in deze gemeente in de visitatieperiode dan ook verder uit (zie OD 1.4). De visitatie-
commissie stelt vast dat de SHM gehoor heeft gegeven aan de aanbeveling om meer nieuwbouw in 
Puurs-Sint-Amands te realiseren en zo samen met de gemeente het BSO te realiseren. De projecten 
zijn daartoe voorbereid en worden de komende jaren gerealiseerd.  

 
 De samenwerking van Woonveer met de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem is goed. De ge-

meenten en SHM zoeken samen naar opportuniteiten om een bijkomend sociaal patrimonium te 
realiseren. In een vroeg stadium toetst Woonveer de mogelijkheden af bij de gemeenten. Woonveer 
is een actieve partner hierin voor de gemeenten en neemt actief deel en heeft een grote inbreng op 
het lokale woonoverleg. Er is een goede informatiedeling en met de gemeentelijke diensten is de 
samenwerking doorgaans ook vlot. Natuurlijk zijn er soms verschillende inzichten en belangen wan-
neer het gaat om te realiseren aantallen woningen bijvoorbeeld. Aan de andere kant wordt Woon-
veer ook betrokken bij de opmaak van nieuwe RUP's. Het is in de ogen van de beleidsverantwoor-
delijken begrijpelijk dat er in functie van het behalen van het BSO  veel wordt ingezet op Puurs-Sint-
Amands. Desondanks wordt de vraag gesteld om ook in Bornem de aandacht niet te laten verslappen. 
 

 De gesprekken over de woonmaatschappij en regiovorming zijn gaande, Woonveer is de enige huis-
vestingsmaatschappij in de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem en de fusie met het SVK - 
welke ook in hetzelfde kantoor is gevestigd - is onderwerp van gesprek. Het SVK zal wel opgedeeld 
moeten worden. 
 

 In meerdere gesprekken die de visitatiecommissie voerde, komt naar voren dat enkele projecten in 
Puurs-Sint-Amands substantieel zijn vertraagd met een effect op de timing van het behalen van het 
BSO. De reden voor die vertraging dient gezocht te worden in bezwaren en juridische procedures 
van verschillende aard. Zo is er een dossier waar omwonenden bezwaar maakten, wat  - in combi-
natie met een onvoldoende motivering en een negatief advies van de provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar - leidde tot de vernietiging van de vergunning (project Nieuwstraat - Ruisbroek in Puurs-
Sint-Amands). De visitatiecommissie suggereert dat gemeente en Woonveer in deze dossiers hun 
reeds bestaande goede samenwerking een stap verder brengen door gezamenlijk dergelijke bezwa-
ren en vernietigingen te proberen voorkomen. Woonveer verwijst voor wat betreft de provincie naar 
de Vlaamse Overheid: de provincie is niet als actor betrokken in de totstandkoming van projecten, 
heeft evenmin een rol in het Procedurebesluit, maar kan wel aan het einde van de rit een negatief 
advies geven waardoor het project geen doorgang kan vinden.  
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OD 1.2: Aanbieden vormen van sociale eigendomsverwerving  
Beoordeling voor koopactiviteiten: goed 
 
Woonveer realiseerde in de visitatieperiode gemiddeld 8 sociale koopwoningen per jaar en zet hiermee 
de activiteiten van fusiepartner Kleine Landeigendom voort. Sinds de nulmeting voor het BSO realiseerde 
of plande Woonveer 257 sociale koopwoningen. Ook voor de komende jaren zijn er nog voldoende nieuwe 
sociale koopwoningen te verwachten, onder meer in een mix met huurwoningen. Woonveer heeft na de 
fusie de koopprojecten die in voorbereiding waren heroverwogen en bekijkt voor de toekomst welke 
positie de koopactiviteiten binnen de organisatie krijgen. Het aantal sociale leningen dat via de tussen-
komst van de SHM bemiddeld wordt is beperkt, en dient vooral als vervollediging van het aanbod aan 
koopwoningen. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor het aanbieden van sociale eigen-
domsverwerving als goed.  
 
 In de periode 2015-2019 realiseerde Woonveer in totaal 41 sociale koopwoningen. In dit aantal zijn 

ook de verkopen opgenomen volgens het uitoefenen van het kooprecht van de huurder. In de nieuw-
bouwprojecten werden 36 koopwoningen gerealiseerd, waarvan een aantal ook in de vervangings-
bouwprojecten (zie OD 1.1 en 2.1).  
 

 De gemiddelde verkoopprijs van een sociale koopwoning van Woonveer bedraagt in de visitatiepe-
riode 195.000 euro. De visitatiecommissie merkt wel op dat vanaf 2018 geen woningen meer onder 
200.000 euro werden verkocht en dat de duurste woningen 245.000 euro kostten. Bij de 4 BEN 
nieuwbouwwoningen aan de Paepenhof (Puurs-Sint-Amands) rekende de SHM 90% aan van de venale 
waarde van de grond en de woning. Bij de wederverkopen is dat ongeveer 70%, waarmee aan de 
kopers een korting van 30% wordt gegeven. 
 

 Na de fusie heeft Woonveer een aantal koopprojecten in de opstartfase geëvalueerd en besloten om 
onder meer de verdeling tussen huur- en koopwoningen te herzien en enkele gronden te verkopen. 
Voor de toekomst besliste de raad van bestuur tot realisatie van bijkomende sociale koopwoningen 
in wijken waar zij in het verleden huurwoningen realiseerde omdat daar de infrastructuur reeds 
aanwezig is en de SHM over historische gronden beschikt. Immers gezien de vereisten (BEN onder 
meer) die aan deze woningen worden gesteld is het betaalbaar houden van de woningen voor de 
sociale doelgroep een uitdaging. De SHM wil verder onderzoeken of en onder welke omstandigheden 
er ook in andere wijken, in een mix met sociale huurwoningen, koopwoningen gerealiseerd kunnen 
worden. Bijvoorbeeld in de P. Somerslaan-Molenplein (Breendonk), Heidestraat (Sint-Amands) en 
Puursesteenweg (Bornem). Vanuit de bezorgdheid naar verkoopbaarheid wordt bijvoorbeeld voor 
het project van 25 koopwoningen aan de Buizerdlaan (Bornem) onderzocht in welke mate koopwo-
ningen bij onvoldoende interesse omgezet kunnen worden naar huurwoningen (met FS3-lening). Ook 
vanuit het lokale woonoverleg is er de vraag dat Woonveer de nadruk legt op huurwoningen. 
 

 Einde 2019 had de SHM 55 sociale koopwoningen in uitvoering, volgens de gegevens van de presta-
tiedatabank. Meer dan de helft van de SHM’s die koopwoningen aanbieden hebben een hoger aantal 
woningen in aanbouw. Het betreft 3 projecten, waarvan twee in Willebroek (met in deze gemeente 
in totaal 38 woningen). Hier besliste de raad van bestuur om niet langer te participeren en heeft alle 
koopprojecten in voorbereiding heroverwogen. In het huidige actieterrein heeft Woonveer momen-
teel 17 woningen in aanbouw (Kuiperstraat – Puurs-Sint-Amands). 
 

 Op de korte termijnplanning van de VMSW zijn 75 sociale koopwoningen opgenomen voor Woonveer. 
Dit is meer dan bij veel andere SHM’s (in totaal 20) die sociale koopwoningen realiseren; in 2019 had 
slechts 25% van de SHM’s meer woningen gepland. In het project Lippelodorp (Puurs-Sint-Amands) 
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zouden ook enkele huurwoningen gesloopt en vervangen worden, maar dit project zal niet gereali-
seerd worden. De overige 4 projecten betreffen 55 nieuwbouwwoningen in Bornem. De overige 20 
sociale koopwoningen zal Woonveer realiseren in twee projecten in Puurs-Sint-Amands. 

 
 Twee van de 10 woningen die aan de SHM aangeboden werden voor wederinkoop werden effectief 

in 2019 ingekocht en weer aan een nieuwe sociale koper verkocht. Met name de ouderdom van de 
woningen en te weinig slaapkamers (<3) is een reden om niet tot wederinkoop over te gaan.  
 

 Er werden in 2019 slechts 10 leningen bemiddeld voor de sociale woonlening, waarvan 4 voor de 
nieuwbouwwoningen die door Woonveer werden verkocht. De voorgaande jaren lag het aantal le-
ningsdossiers op 15-20. Toch besliste de raad van bestuur, na een serieuze afweging, dat Woonveer 
kredietbemiddelaar moest blijven, om voor de kopers een volledig pakket aan diensten en begelei-
ding daarbij aan te kunnen bieden. Tijdens de visitatiegesprekken merkten medewerkers op dat meer 
leningsdossiers worden opgestart, maar doordat de prijzen stijgen woningen vaak niet in aanmer-
king komen voor de woonlening. 

 
 
OD 1.3: De SHM brengt sociale kavels op de markt 
 
Deze doelstelling is bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 geschrapt als afzonderlijke 
doelstelling en wordt daarom door de visitatiecommissie niet beoordeeld. De onderliggende vereisten 
zijn ondergebracht bij OD 1.2. 
 
 
OD 1.4: De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te re-

aliseren  
Beoordeling voor huuractiviteiten: goed 
Beoordeling voor koopactiviteiten: goed  
 
Woonveer behoort met haar grondreserve van bijna 11 hectare in 2019 tot de middenmoot van de sector. 
Tijdens de visitatieperiode heeft de SHM meerdere percelen en panden aangekocht. Zij volgt daarvoor 
een strategie met duidelijke afwegingscriteria. De huidige grondreserve is nagenoeg geheel te benutten, 
de raad van bestuur besliste om enkele percelen te verkopen omdat realisatie van een sociaal patrimo-
nium daar niet realistisch was. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Woonveer voor deze 
operationele doelstelling als goed. 

 
 Woonveer heeft geen expliciete uitgangspunten voor de verwerving van gronden en panden vastge-

legd, maar volgt in de praktijk wel een duidelijke en terugkerende strategie. Vooral de kostprijs van 
de grond, de aanwezigheid van infrastructuur en het programma (densiteit) dat gerealiseerd kan 
worden zijn criteria in de besluitvorming, evenals de aansluiting op ander patrimonium van de SHM. 
Daarnaast geeft Woonveer prioriteit aan het verwerven van gronden en panden in functie van het 
behalen van het BSO (zie OD 1.1). De SHM speurt zelf naar opportuniteiten voor aankoop van gronden 
en panden en krijgt door haar positie in het netwerk in Puurs-Sint-Amands en Bornem ook opties 
aangereikt. Opportuniteiten worden door de directeur onderzocht, het diensthoofd maakt schetsen 
en berekeningen en die worden in het directiecomité uitgebreid besproken. Uiteindelijk beslist de 
raad van bestuur om al dan niet tot aankoop over te gaan. Volgens de directeur zijn vooral de stij-
gende grondprijzen een belemmerende factor om gronden te verwerven.   
 

 De grondreserve van Woonveer groeide in de visitatieperiode van ruim 9 hectare in 2015 tot bijna 11 
hectare in 2019. Bijna de helft van de SHM's heeft een grotere grondreserve. Er zijn gronden aange-
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worven in de gehele visitatieperiode, maar met name in 2015 werden grotere percelen aan de Schaaf-
straat en Rijweg in Puurs-Sint-Amands aangekocht, in functie van het behalen van het BSO. In 2021 
zal Woonveer 21 woningen overnemen van het sociaal huis Puurs-Sint-Amands.   

 
 Woonveer schreef zich telkens in voor CBO-procedures, maar zonder resultaat. Er zijn geen projecten 

in het actieterrein tot ontwikkeling gebracht door private ontwikkelaars. Daarnaast onderzoekt 
Woonveer regelmatig de mogelijkheden van woningen die worden aangeboden onder het voorkoop-
recht. Na zorgvuldige overweging van de mogelijkheden en prijs werd in 2019 1 van de 25 aangeboden 
woningen op deze wijze aangekocht. Recentelijk bekeek de SHM of ze enkele gronden kan ruilen met 
de gemeenten om projecten mogelijk te maken.  

 
 Na de fusie einde 2018 bekeek de raad van bestuur alle projecten en gronden. Zoals bij OD 1.2 reeds 

gemeld werden de verhoudingen huur/koop in een aantal projecten gewijzigd en gaf de SHM priori-
teit aan het behalen van het BSO en verbeteren van de kwaliteit van het patrimonium (zie OD 2.1). 
De raad van bestuur besliste om een aantal percelen te verkopen: Sint Jansbeekveld, Kapelstraat en 
Nieuwe Kouterstraat. De realisatie van een sociaal patrimonium was op die locaties en tegen de 
betaalde prijzen voor de gronden niet haalbaar. Voor de resterende percelen van de grondreserve 
zien zowel de SHM als de gemeentebesturen geen grote problemen met het (gefaseerd) aansnijden 
ervan.  
 
 

OD 1.5: De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen  
Beoordeling voor huuractiviteiten: goed 
Beoordeling voor koopactiviteiten: voor verbetering vatbaar  
 
Woonveer stemt de nieuw- en vervangingsbouw van huurwoningen af op de wachtlijsten, op de gezins-
situatie van de (tijdelijk) verhuisde huurders en op een inventaris van de over- en onderbezette wonin-
gen. De SHM beschikt - afgestemd met het lokaal toewijzingsreglement - over diverse woongelegenheden 
specifiek aangepast voor senioren en heeft voldoende aandacht voor de toegankelijkheid van het patri-
monium. Woonveer pakt onder- en overbezetting aan en huisvest specifieke doelgroepen. Omwille van 
deze brede en bewuste strategie beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de SHM voor de 
huuractiviteiten als goed. 
Voor de koopactiviteiten kent de visitatiecommissie het oordeel voor verbetering vatbaar toe. Woonveer 
heeft slechts beperkt inzicht in de noden van de kandidaten voor koopwoningen, maakt daarvan geen 
stelselmatige analyses noch gebruikt de SHM andere methoden om inzicht te krijgen in de noden van de 
(kandidaat) kopers.   
 
 Einde 2019 registreerde de wachtlijst - na actualisatie in datzelfde jaar - 860 kandidaten voor een 

sociale huurwoning, waarvan 47 voor een mutatie en 79 voor de aanpak van onderbezette woningen 
(zie hieronder). Ruim 55% van de kandidaat-huurders zijn alleenstaand. Naar leeftijd zijn de kandi-
daat-huurders redelijk evenwichtig verdeeld, met in Puurs-Sint-Amands iets minder kandidaten in de 
categorieën onder 40 jaar dan in Bornem. Woonveer maakt analyses van de wachtlijsten en bespreekt 
deze op het lokaal woonoverleg.  
 

 Er is een eerder beperkt verschil in wachtduur tussen verschillende kandidaat-huurders, vergeleken 
met veel andere SHM's. Koppels zonder kinderen en alleenstaanden moeten het langst wachten (res-
pectievelijk bijna 3,5 jaar en iets meer dan 3 jaar), terwijl grote gezinnen een wachtduur hebben van 
iets meer dan 2 jaar. Tussenin bevinden zich koppels met kinderen en eenoudergezinnen met een 
wachtduur van ongeveer 2,5 jaar. Hieruit blijkt dat de SHM dient te beschikken over een voldoende 
groot aanbod van kleinere woongelegenheden.    
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 Het aandeel kandidaten met grote gezinnen is bij Woonveer met 10%, eerder laag. Ongeveer 70% van 
de SHM's heeft een hoger aandeel grote gezinnen op de wachtlijst staan. Het aandeel huurwoningen 
met minstens 4 slaapkamers is bij Woonveer echter met 5,7% van het totale patrimonium eveneens 
relatief laag vergeleken met andere SHM's. Sinds het begin van de visitatieperiode in 2015 is het aan-
deel woningen voor grote gezinnen iets toegenomen (bijna 1%), maar nog onvoldoende groot om een 
antwoord te kunnen bieden aan de noden van deze doelgroep.  
 

 Van het huidige patrimonium heeft slechts 27% nul (studio) of één slaapkamer en heeft 26% twee 
slaapkamers. Om naar de noden van de kandidaten van de wachtlijst te bouwen, zijn er dus meer 
kleinere woongelegenheden nodig. Hieraan geeft Woonveer een gevolg door in de vervangingsbouw-
projecten voornamelijk gezinswoningen met 3 slaapkamers te vervangen door meer en vooral kleinere 
wooneenheden. Tevens streeft de SHM naar een mix van huishoudensamenstelling en tracht zij bij 
herhuisvesting huurders een passend alternatief in de buurt te bieden. De huurders die de visitatie-
commissie sprak zijn zeer te spreken over de moeite die Woonveer neemt om herhuisvesting in de 
buurt mogelijk te maken en de communicatie en ondersteuning daarbij (zie ook OD 4.1 en 6.1).  
 

 Uit het overzicht dat Woonveer aan de visitatiecommissie bezorgde blijkt dat voor de komende jaren 
er vooral 1- en 2-slaapkamer woongelegenheden te verwachten zijn. Daarnaast worden ook in 6 van 
de 12 projecten woningen van het type 4/5 gerealiseerd, wat zorgt voor een uitbreiding van het 
aantal woongelegenheden met 4 slaapkamers of meer (momenteel 5,7% van het patrimonium), waar-
mee de SHM tegemoet komt aan de huisvestingsnood van grote gezinnen (10% van de kandidaat-
huurders). 
 

 De focus van Woonveer lag de voorbije jaren op het verbeteren van de kwaliteit van het patrimonium 
door vervangingsbouw. Hiervoor moesten veel huurders verhuizen, wat een serieuze werklast voor 
de organisatie met zich meebracht. Door deze verhuizingen waren veel vrijkomende woningen voor-
behouden aan huurders die een te slopen woning achterlaten. Daardoor kon weinig aandacht gaan 
naar het voorzien in de noden van kandidaten op de wachtlijst. Echter wanneer de vervangingsbouw 
gerealiseerd is, wenst de SHM deze woningen beurtelings zowel toe te wijzen aan terug te verhuizen 
huurders en aan kandidaten op de wachtlijst (nieuwe huurders). De visitatiecommissie vindt het een 
goede zaak dat Woonveer hiermee zoveel mogelijk in de noden van huidige en nieuwe huurders 
probeert te voorzien, temeer omdat bij vervangingsbouw de SHM quasi altijd meer woningen terug-
bouwt dan zij sloopt.   
 

 Het Lokale Toewijzingsreglement (enkel voor Bornem) voorziet in voorrang voor kandidaten met lo-
kale binding, kandidaten die mantelzorg verlenen en in voorrang voor drie doelgroepen: ouderen (65 
plus), personen met een beperking die begeleiding ontvangen en tot slot personen in het project 
proefwonen (3 woningen). Dit zijn sociaal kwetsbare personen die met begeleiding van het OCMW 
zelfstandig wonen.  
 

 Voor het huisvesten van specifieke doelgroepen kan een aantal vzw’s en welzijnsactoren een beroep 
doen op Woonveer. Er zijn geen concrete samenwerkingsafspraken vastgelegd. Er is wel een samen-
werking met Flegado, Pegode, VZW Jeugddorp/Kaizen waarbij Woonveer zoekt naar huisvestingsmo-
gelijkheden voor de zelfstandig wonende cliënten. De visitatiecommissie sprak met een aantal woon- 
en welzijnsactoren en vernam dat de SHM zich inspant om passende huisvesting te voorzien. Er zijn 
naar aanvoelen van de genoemde actoren geen groepen die gemist worden en niet in hun huisves-
tingsbehoeften op Woonveer kunnen rekenen.  
 

 De SHM heeft een aanpak voor onderbezetting opgemaakt, die in eerste instantie uitgaat van een 
vrijwillige mutatie van de huurder naar een passende woning. Alle betreffende huurders werden aan-
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geschreven door Woonveer. De SHM biedt huurders die zich niet inschrijven of niet reageren vervol-
gens twee maal een valabele woning aan. Wanneer de huurder daar niet op in gaat, volgt sanctione-
ring door middel van een onderbezettingsvergoeding. Ten tijde van de visitatie waren er 144 onder-
bezette woningen. Aan 71 huurders wordt een onderbezettingsvergoeding aangerekend en 30 huur-
ders ontvingen een aanbod. Een 20-tal huurders werd recent aangeschreven om zich in te schrijven.  
 

 Voor de aanpak van overbezetting monitort Woonveer de bijwoningen en veranderingen in de ge-
zinssamenstelling van huurders. Vaak stellen de huurders zich vanzelf kandidaat voor een grotere 
woning, in andere gevallen zal de SHM hen daartoe aansporen. Op het moment van de visitatie is er 
slechts één overbezette woning bekend bij de SHM. Het betreft dan nog een situatie van co-ouder-
schap waarbij de woning niet permanent overbezet is. De SHM volgt de situatie verder op, maar vindt 
het niet noodzakelijk om in deze fase reeds op te treden. 
 

 Bij versnelde toewijzingen volgt Woonveer de aanpak die het toewijzingscomité voorstelt. Kandidaten 
worden aangedragen door het sociaal huis van beide gemeenten of soms door andere actoren. De 
welzijnsactoren bevestigen het beeld van Woonveer dat er niet vaak versnelde toewijzingen plaats-
vinden.    
 

 Verder heeft de SHM ook 19 verhuringen buiten het sociaal huurstelsel. Bijvoorbeeld doorgangswo-
ningen voor het sociaal huis, en aanleunwoningen voor Pegode. Als gevolg van een opmerking van 
de afdeling Toezicht, verhoogde Woonveer de huurprijs van een aantal van deze panden; de histori-
sche afspraken hierover heeft de SHM herzien. In zowel Puurs-Sint-Amands als Bornem houdt het 
lokaal bestuur er ook nog enkele noodwoningen op na. 
 

 Woonveer hanteert de visie dat zij in elke deelgemeente diverse types van woningen (aantal slaapka-
mers, rolstoelbezoekbaar, aangepast voor mensen met een beperking) tracht te voorzien, zodat de 
huurders -indien nodig- kunnen muteren naar een geschikte woning (rationele bezetting, gelijkvloers 
of aangepast) in de onmiddellijke (vertrouwde) omgeving. Vervolgens houden de ontwerprichtlijnen 
rekening met de rolstoelbezoekbaarheid en dient bij de nieuwbouw 1 op de 5 gelijkvloerse woningen 
te voldoen aan de eisen voor aangepaste woningen. Ten tijde van de visitatie waren 86 woongele-
genheden rolstoelbezoekbaar (ongeveer 6% van het totale patrimonium). Door nieuwe projecten zal 
dit aantal stijgen met 11 woningen. Vervolgens zijn er 29 wooneenheden aangepast voor mensen met 
een beperking. Het betreft hier rolstoel aangepaste woningen, waarin keukens, toilet en douche zijn 
afgestemd op rolstoelgebruikers. Het aantal aangepaste woningen neemt de komende jaren toe met 
12. Voor aanpassingen op vraag van de huurder in een individuele woning kan de huurder ook bij 
Woonveer terecht. De SHM onderzoekt wat de beste mogelijkheden zijn en of er beter een andere 
woning in de buurt gezocht kan worden. Ook biedt Woonveer ondersteuning bij aanvragen bij het 
VAPH (zie OD 4.1). De welzijnsactoren bevestigen dat de woningen doorgaans goed zijn aangepast en 
dat Woonveer bewoners ondersteunt in het zoeken naar oplossingen voor aanpassing of verhuizing. 
 

 Na de fusie werden de koopregisters eengemaakt, waardoor er maar beperkt inzicht meer is in de 
noden van de kandidaten voor koopwoningen. Zo ontbreekt het zicht op in welke gemeente of wijk 
de kandidaat kopers willen wonen. Woonveer maakt geen stelselmatige analyses noch gebruikt de 
SHM andere methoden om inzicht te krijgen in de noden van de (kandidaat) kopers. De SHM gaat bij 
inschrijving niet na wat de woonbehoeften van de kandidaten zijn, omdat de woonbehoeften bij 
inschrijving vaak sterk verschillen van de woonbehoeften bij toewijzing. Uit de praktijk blijkt dat de 
kandidaat-kopers vooral interesse betonen in de aankoop van een gezinswoning met min. 3 slaapka-
mers én een tuin. Soms haken kopers af omdat ze op het ogenblik van toewijzing de volledige aan-
koopsom (inclusief notariskosten) niet kunnen betalen of omdat de arbeidssituatie gewijzigd is. Door 
de hogere prijsstelling liep de verkoop van de recent gerealiseerde 4 (BEN) sociale koopwoningen wat 
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moeilijker. De visitatiecommissie beveelt aan om de woonbehoeften en het maximaal budget van de 
159 kandidaten in het koopregister via een bevraging in kaart te brengen. 
.  

4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 
 
OD 2.1:  De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering, aan-

passing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 
Beoordeling: voor huuractiviteiten: voor verbetering vatbaar 
 

Na de fusie in 2018 investeerde Woonveer in het verkrijgen van voldoende inzicht in de kwaliteit van het 
samengestelde patrimonium. De in kaart gebrachte woningcondities vormen de basis voor een planning 
van vervangbouw, renovaties en groot-onderhoud waarmee de SHM de kwaliteit van het patrimonium 
verbetert. In die planning brengt de SHM volgens een visie prioriteiten aan en neemt zij de financiële 
consequenties op in de financiële planning. Woonveer heeft een aanpak voor een bijdrage aan een beter 
milieu. Herstellingen worden deels door de klusjesmannen van de SHM uitgevoerd, ook wordt een beroep 
op aannemers gedaan. Ondanks de genoemde inspanningen voldoet de kwaliteit van een aanzienlijk deel 
van het patrimonium van Woonveer nog niet aan de hedendaagse normen (met name ERP-doelstelling 
voor dakisolatie en relatief lage conditiescore). Meer dan de helft van de SHM’s laat hier een betere score 
zien en boekte hierin de afgelopen jaren ook meer vooruitgang. De visitatiecommissie is van oordeel dat 
de prestaties van Woonveer voor deze operationele doelstelling voor verbetering vatbaar zijn. 
 
 Woonveer bracht de woningcondities in kaart met de door de VMSW ontwikkelde scorecard (huur-

schatter en renovatieplanning) voor 97% van het patrimonium. Op basis van het bezoeken van enkele 
typewoningen per complex, extrapoleerde de SHM die informatie naar het volledige complex en zo 
het volledige patrimonium. De SHM geeft echter aan dat de informatie over het patrimonium van 
fusiepartner Gezellige Woningen niet altijd accuraat bleek te zijn. Van een groot deel van die wonin-
gen is nog geen EPC score bekend, de opdracht hiertoe is wel verstrekt reeds. Bij het in kaart brengen 
van de woningcondities was dit wel een handicap, aldus de SHM. 
 

 De kwaliteit van het patrimonium uitgedrukt in de conditiescore bedraagt 44% (na aftrek van min-
punten). Aandachtspunten zijn voornamelijk de isolatie van daken en gevels (zie ook hieronder), en 
ventilatiesystemen. Een aanzienlijk deel van het patrimonium is gebouwd in de periode 1975-1984 en 
is nog niet grondig gerenoveerd. Woonveer verwacht het grootste deel van de benodigde aanpassin-
gen te realiseren door vervangingsbouw. In de visitatieperiode werd één project van 40 woningen 
gerenoveerd (Fabiolapark Puurs-Sint-Amands) en daarnaast enkele losse woningen. De woonactoren 
bevestigen dat de kwaliteit van het oudere patrimonium voor verbetering vatbaar is. Er komen af en 
toe klachten bij hen binnen en er zijn vrij weinig onbewoonbaar- of ongeschiktheidsverklaringen of 
kwaliteitsonderzoeken in het patrimonium van de SHM. De klachten waar men weet van heeft, be-
treffen allemaal panden die bijna gesloopt of gerenoveerd worden. Het vernieuwde patrimonium is 
van goede kwaliteit, aldus de woon- en welzijnsactoren en beleidsverantwoordelijken. 
 

 De informatie uit de scorecards gebruikt Woonveer voor het opstellen van een planning voor ver-
vangbouw, renovaties en groot-onderhoud. In juni 2019 werd deze planning voorlopig goedgekeurd 
door de raad van bestuur. Begin 2020 werd een meer grondige oefening afgerond, die eveneens met 
de raad van bestuur besproken werd. Daarbij was aandacht voor de stand van zaken, de gewenste 
beleidsprioriteiten, de financiële haalbaarheid en de heroriëntering of beëindiging van de projecten 
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omwille van het gewijzigde financieringskader (o.a. wegvallen SBE- en infrastructuursubsidie in de 
koopsector). De planning bevat een overzicht van de looptijd van alle projecten (renovatie, vervang-
bouw en nieuwbouw) per kwartaal en de totale kost van het project. Met deze planning kan de SHM 
prioriteiten stellen en zij geeft een overzicht voor de totale kosten en voor de werklast in de organi-
satie. Een integraal overzicht geeft de planning echter niet: inzicht in de aangroei van het patrimo-
nium, BSO-realisatie en in de voortgang van het behalen van ERP2020 doelen dient men uit andere 
bronnen te halen. De visitatiecommissie beveelt aan om in ieder geval de genoemde elementen in de 
planning toe te voegen opdat betere organisatiebesturing en -beheersing mogelijk wordt. En dat de 
directie en raad van bestuur op deze manier de voortgang van de hieronder genoemde prioriteiten 
beter kunnen opvolgen.  
 

 Woonveer benadert de kwaliteitsverbetering van het patrimonium vanuit de volgende visie:  
o Prioritering van projecten gebeurt onder meer op basis van de scorecard, ERP-doelen (dakiso-

latie), leegstand, te behalen BSO (Puurs-Sint-Amands) en het Renovatiepact 2050. Toepassing 
van deze visie leidt tot prioritering en tot de goedgekeurde (werk)planning voor de SHM. 

o Vervangingsbouw voor woningen uit de jaren 50 en 60, omdat deze na renovatie nog steeds 
met bouwkundige beperkingen en verouderde woningplattegronden kampen. Voor de wonin-
gen die binnen de 5 jaar in aanmerking komen voor vervangingsbouw, besliste de raad van 
bestuur om beperkte renovatiewerken door de eigen klusjesmannen te laten uitvoeren in het 
kader van na-isolatie. Het betreft 13 complexen; 

o Grondige totaalrenovatie van woningen uit de jaren 70 en 80, tenzij vervangbouw toch op-
portuun is omwille van te behalen energienormen. De renovaties voorzien in isolatie van da-
ken, vervanging van houten ramen en deuren, vervanging van keukens en badkamers en 
(her)keuring van elektriciteit. De SHM stelt een unit ter beschikking met keuken, badkamer en 
toilet; 

o Omdat er in het verleden veel woningen werden verkocht aan huurders zijn er in haast alle 
blokken of complexen zowel huurwoningen als verkochte woningen. De SHM tracht woningen 
terug te kopen om reeksen compleet te maken en daarmee renovatie of vervangbouw mogelijk 
te maken. In sommige wijken zijn de woningen te oud en liggen ze verspreid, waardoor reno-
vatie of vervangbouw te duur is. Woonveer besliste om deze woningen openbaar te verkopen.  

 
 Uit de meest recente gegevens over de voortgang van de ERP2020-doelen blijkt dat Woonveer nog 

een flinke weg te gaan heeft in het behalen van de drie prioritaire doelstellingen; 81% van het patri-
monium voldoet aan de ERP-normen. Meer dan de helft van de SHM had in 2019 een groter aandeel 
woningen dat aan de normen voldeed. De fusiepartner Eigen Woning heeft sinds de vorige visitatie 
wel degelijk vooruitgang geboekt, maar die is deels tenietgedaan door toevoeging van het patrimo-
nium van Gezellige Woningen. 
De hoogste realisatie van de ERP2020 doelstellingen heeft Woonveer einde 2019 voor dubbele begla-
zing: 99,14% van het patrimonium voldoet aan de normen voor dubbele beglazing, dit is ongeveer 5% 
meer dan bij de vorige visitatie. De doelstelling van energiezuinige verwarming werd voor 93,17% van 
het patrimonium behaald, een verbetering van 13% ten opzichte van de vorige visitatie. Telkens heeft 
de helft van de SHM's een betere prestatie op het gebied van de ERP-doelen.  
De grootste uitdaging heeft Woonveer bij het behalen van de norm voor dakisolatie; 82,61% van het 
patrimonium heeft voldoende dakisolatie en dat is een kleine 4% meer dan bij de vorige visitatie. 
Vier op de vijf SHM's levert een betere prestatie hier. Door vervangingsbouw en renovaties zal Woon-
veer uiteindelijk de ERP2020 doelstellingen voor het gehele patrimonium behalen. Het is echter in de 
ogen van de visitatiecommissie, actoren, beleidsverantwoordelijken en enkele leden van de raad van 
bestuur niet te negeren dat de kwaliteit van het patrimonium niet verder is verbeterd de voorbije 
vijf jaren, ondanks dat Woonveer (en haar rechtsvoorgangers) daartoe wel de financiële middelen 
had. De visitatiecommissie beveelt aan dat Woonveer alles in het werk stelt om zo snel mogelijk de 
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ERP-doelen te behalen en daartoe de werking, competenties en personele bezetting van de technische 
dienst evalueert.  
 

 Voor de grootste uitdaging uit de ERP-doelen, te weten dakisolatie, schreef Woonveer zich in voor 
het Design & Insulate project van de VMSW. De VMSW stelt in deze procedure aannemers aan om de 
daken te renoveren bij alle deelnemende SHM's. Door middel van een raamovereenkomst met de 
VMSW kan de SHM offertes afroepen voor haar eigen patrimonium. Voor elk type dakrenovatie zijn 
eenheidsprijzen vastgelegd. De voordelen voor Woonveer zijn gelegen in tijdsvoordeel omdat er ge-
werkt wordt met een standaard bestek en behoud van keuzevrijheid voor een aannemer die op de 
lijst staat. Ook neemt de SHM deel omdat dakisolatie gecombineerd kan worden met gevelisolatie en 
vervanging van kozijnen. De SHM hoopt hiermee alle moeilijkere dossiers te kunnen uitvoeren. Woon-
veer hoopt door deelname aan Design & Insulate de dakrenovaties te versnellen en de stilstand van 
een aantal projecten tijdens de fusie weer in te halen. Bovendien voldoen de woningen na Design & 
Insulate direct aan de normen van het Energiepact 2050. 
 

 Er is een planning voor (groot)onderhoud bij Woonveer, waarvoor ook een voorziening is aangelegd, 
met daarin opgenomen onder meer vervanging van daken, CV en keukens. De planning voor schilder-
werken moet nog geïntegreerd worden en is daardoor ook nog niet opgenomen in de financiële 
planning. De SHM tracht de werken zo te bundelen (ook al gaat dat over verschillende panden) dat 
ze kunnen worden gefinancierd met gesubsidieerde middelen (zie OD 3.1).  
 

 Voor een bijdrage aan beter milieu heeft Woonveer zich ingeschreven in het ASTER project waarbij 
zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen worden gepland, waarvan de huurders dan het 
voordeel genieten. Voor het patrimonium is BEN (bijna energieneutraal) de norm. Woonveer reali-
seerde in 2019 4 BEN woningen (Paepenhof - Puurs-Sint-Amands). REG subsidie werd aangevraagd en 
verkregen voor vervanging van ketels. Ook zijn er zonnecollectoren (boiler) aanwezig in 40 woonge-
legenheden. Woonveer ervaart daarbij wel technische tekortkomingen, waardoor sneller onderhouds-
interventies nodig blijken. De SHM onderzocht de mogelijkheden om in Bornem (Lindenhof) collectieve 
installaties toe te passen en aan te sluiten op een warmtenet, maar uiteindelijk werd beslist dit 
project niet te realiseren omdat men niet alle nodige grondposities kon verwerven.. 
 

 Op het gebied van sensibiliseren van huurders is Woonveer minder actief. Een van de rechtsvoorgan-
gers liet energiescans opmaken door Natuurpunt. Momenteel geeft de SHM vooral een uitleg wanneer 
huurders de woning betrekken (zie ook OD 4.1) en informeert de SHM de huurders via de nieuwsbrief 
over energiebesparing. 
 

 Woonveer beschikte eind 2019 over twee klusjesmannen die mede instaan voor onderhoud en her-
stellingen ten laste van de SHM; herstellingen ten laste van de huurder worden in principe niet door 
de SHM uitgevoerd. Woonveer wierf recent een extra klusjesman aan om de interventietijden te ver-
korten. Na een melding via telefoon of website worden deze klusjesmannen voor de kleine werken 
ingeschakeld. Prioritering gebeurt op basis van inschatting van de dringendheid van de herstelling. 
Voor grotere werken worden aannemers ingeschakeld. Er blijken met hen geen concrete afspraken 
over interventietijden of terugmelding van uitgevoerde werken. De raad van bestuur is vragende 
partij om de klantgerichtheid van de dienst te verbeteren. De visitatiecommissie vernam van woon- 
welzijnsactoren en huurders dat herstellingen nogal eens lang op zich laten wachten. Met name ook 
de onduidelijke communicatie via (onder)aannemers wordt als verbeterpunt gezien. De visitatiecom-
missie beveelt aan om bij uitbreiding van de klusjesmannen de werking rondom herstellingen te 
evalueren en aan te passen in functie van duidelijke richtlijnen voor interventietijden (ook richting 
aannemers), het gereed melden van herstellingen, betere communicatie met en door aannemers en 
meer stelselmatige controle op de uitgevoerde werken van aannemers.   
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OD 2.2: De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving 

De kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving zijn onderworpen aan de bepalingen in de 
Vlaamse Wooncode en aanvullende kwaliteitsrichtlijnen door de minister opgelegd. Omdat in het proce-
durebesluit de kwaliteit van nieuwe woningen conform de wettelijke vereisten is gewaarborgd, beoor-
deelt de visitatiecommissie de prestaties op deze OD niet apart. Als de SHM geen kwaliteitsvolle woningen 
zou plannen, zou ze de toets van de programmatiecyclus immers niet doorstaan. De beoordeling van de 
kwaliteit van de bestaande woningen is vervat onder OD 2.1. 

4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 
 
OD 3.1: De SHM bouwt prijsbewust 
Beoordeling voor huuractiviteiten: goed 
Beoordeling voor koopactiviteiten: voor verbetering vatbaar 
 
Tijdens de visitatieperiode realiseerde Woonveer een paar projecten (vervangingsbouw en nieuwbouw) 
waarbij de maximale kostprijsnormen van de VMSW overschreden worden. Bij de nieuwbouwprojecten 
gaat het over een beperkte overschrijding en bij de vervangingsbouwprojecten gaat het om moeilijk te 
voorziene contractwijzigingen. De SHM maakt gebruik van uitgebreide projectrichtlijnen, zowel bij ont-
werp als aanbesteding. De SHM slaagt erin om voor enkele van haar projecten beroep te doen op subsi-
dies en het lanceren van de subsidieaanvraag is ook opgenomen in de projectplanning. Veel tijd en 
energie gaat naar de langere vergunningsprocedures. Reeds voor het verwerven van de gronden gaat de 
SHM in overleg met de steden en gemeenten in het actieterrein, maar vaak tekenen buurtbewoners 
beroep aan. De visitatiecommissie vraagt wel om bij het nemen van de gunningsbeslissing en bij belang-
rijke budgetoverschrijdingen meer informatie beschikbaar te stellen aan de directieleden, zoals bijvoor-
beeld de al dan niet overschrijding van de kostprijsnorm, zodat deze met meer kennis van zaken een 
beslissing kunnen nemen. Voor de koopwoningen steeg de verkoopprijs in de periode 2015-2018 aanzien-
lijk en de verkoop van 4 BEN woningen liep minder vlot.  De prestaties voor deze operationele doelstelling 
zijn goed voor de huuractiviteiten en voor verbetering vatbaar voor de koopactiviteiten. 

 
 Prijsbewust bouwen wordt onder andere gemeten op basis van de vergelijking met de maximale 

kostprijsnorm. Deze norm is het referentiepunt bij het verstrekken van gesubsidieerde financiering 
voor de nieuwbouw- en renovatieprojecten. De daadwerkelijke realisatie (inclusief contractwijzigin-
gen) bepaalt in welke mate de SHM prijsbewust bouwt. 
 

 Tijdens de beoordeelde visitatieperiode werden zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten gereali-
seerd. De visitatiecommissie kon aan de hand van 4 projecten (vervangingsbouw en nieuwbouw) 
nakijken in welke mate de SHM haar nieuwbouwprojecten binnen het subsidiabel plafond kan reali-
seren. Dat blijkt niet het geval te zijn voor vervangingsbouwprojecten en evenmin voor nieuwbouw-
projecten, al zijn de meerwerken bij deze laatste categorie van weken beduidend lager.  
o Begin 2019 werd het project in de Rozenlaan in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) opgeleverd. In dit 

project werd er een vervangingsbouw gerealiseerd waarbij het aantal wooneenheden opgeschaald 
werd van 8 naar 20 woningen. De meerwerken bedroegen 47.147 euro (2% t.a.v. het bestelbedrag),, 
maar de totale kostprijs bleef wel 4.6% onder de raming bij definitief ontwerp. Bovendien kon de 
maatschappij voor dit project beroep doen op VKF/REG subsidie ten belope van 160.875 euro. 
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o In de Bleekstraat 12 te Bornem werd in 2019 een vervangingsbouw van 3 appartementen opgele-
verd. De meerwerken bedroegen 5% van het initiële bestelbedrag. 

o In de Paepenhof (Puurs) werden 4 sociale koopwoningen opgeleverd in 2019. Hier bedroegen de 
meerwerken 1,2% van het bestelbedrag Hier betrof het lage-energiewoningen. 

o Voor het project aan de Jan Van Meerbeecklaan (Bornem), een vervangingsbouwproject voor 21 
huurwoningen dat in 2021 werd opgeleverd, bedroeg de raming 91.65% van de maximale kostprijs-
norm, en werd er uiteindelijk een bestelling geplaatst voor 103,16%.Tijdens de realisatie werden 
nog een aantal meerwerken goedgekeurd ten belope van 1,2% waardoor de totale kostprijs 4,4% 
boven de kostprijsnorm zal komen te liggen. De goedgekeurde meerwerken hadden hier betrek-
king op het verwijderen van een stookolietank, het aanpassen van de funderingen het afvoeren 
van grond en het aanpassen van de carports. Ook hier kon de maatschappij een VKF/REG subsidie 
bekomen ten belope van 215.971 euro. 

 
 De SHM realiseerde in de visitatieperiode weinig grote renovatieprojecten., waardoor het niet mo-

gelijk is om na te gaan of bij deze projecten systematisch grote contractwijzigingen nodig waren. 
Bij de renovatie van 40 woningen in de wijk Fabiolapark (Kalfort) werden wel voor 31,7% aan verre-
keningen goedgekeurd (55 verrekeningen, goed voor 708.385 euro op een aanbestedingsbedrag van 
2.234.363 euro). De verrekeningen hadden grotendeels betrekking op het herpleisteren van de wo-
ningen, renoveren van de trappen en allerhande zaken die tijdens de werffase beslist moesten wor-
den bij gebrek aan voorafgaand onderzoek. Tijdens de visitatie kwam ook vaak naar voor dat de 
technische gegevens van de woningen die voorheen beheerd werden door de Gezellige Woningen 
onvolledig waren, waardoor een bijkomende inventarisatie en onderzoek nodig was, vooraleer men 
tot aanbesteding kon overgaan. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de aanbesteding van renovatie 
en onderhoud van verwarmingsinstallaties. De visitatiecommissie kan niet beoordelen of dit inder-
daad de oorzaak was, maar gaat ervan uit dat dergelijke zaken tot het verleden behoren.  

 
 Prijsbewust bouwen start met het verwerven van betaalbare gronden.  De SHM gaat zelf op zoek naar 

opportuniteiten, maakt schetsontwerpen en berekeningen en evalueert de haalbaarheid van de aan-
koop in het directiecomité. Voor gronden of projecten te verwerven is er overleg met de respectieve-
lijke gemeenten. Uit de gesprekken blijkt dat de woonactoren tevreden zijn over de wederzijdse af-
stemming. Projecten worden voorgelegd en besproken op het LWO. Bij het aanstellen van de ont-
werparchitect worden duidelijke en geactualiseerde projectrichtlijnen meegegeven. In de ontwerp-
richtlijnen die de visitatiecommissie kon inkijken (versie 06/01/2021) is er aandacht voor de impact 
van de klimaatverandering, toegankelijkheid, planafspraken, materiaalgebruik, communicatie met 
buurtbewoners. Omgevingswerken dienen mee opgenomen te worden in het ontwerp, schilderwer-
ken van muren en plafonds zijn niet voorzien (in principe wel voor gemeenschappelijke delen, maar 
in het ontwerp wordt ervoor gezorgd dat er geen gemeenschappelijke delen zijn). Toevoegingen door 
de ontwerper in functie van het project zelf dienen duidelijk herkenbaar te zijn in de tekst.  
 

 Woonveer besteedt in haar jaarverslag uitgebreid aandacht aan de vergunningsproblematiek. Voor 
een vervangingsbouwproject van 6 woningen naar 11 entiteiten (Molenplein, Breendonk) werd de ver-
gunning in beroep door de raad voor vergunningsbetwistingen geweigerd. Voor het project in de 
Nieuwstraat te Ruisbroek werd de door de bestendige deputatie afgeleverde vergunning door de raad 
voor vergunningsbetwistingen vernietigd, wegens een gebrekkige motivering.  De SHM geeft aan dat 
de lengte en de complexiteit van de vergunningsprocedures veel tijd en inzet vergt van de medewer-
kers, waardoor er minder tijd is om met andere zaken bezig te zijn. 
 

 Woonveer besteedt via openbare aanbesteding de bouwprojecten aan en ontvangt voldoende prijs-
biedingen. De gunningsbeslissingen worden in regel genomen door de raad van bestuur maar kunnen, 
na machting daartoe, ook door het directiecomité genomen worden. De visitatiecommissie merkt wel 
op dat uit de verslagen van de het directiecomité niet blijkt of en in welke mate de projecten bij 
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gunning de kostprijsnorm overschrijden. Om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen is het 
zeker zinvol deze informatie mee aan te leveren. 
 

 Voor het project Kossaardhof te Liezele werden de infrastructuurwerken gegund door de VMSW maar 
terzelfdertijd werd ook de financiering geweigerd omdat de vergunning niet tijdig afgeleverd werd. 
De visitatiecommissie vindt dit een eigenaardige gang van zaken, die verder nazicht behoeft. Enerzijds 
is het begrijpelijk dat de subsidiërende overheid de voortgang van de aanbesteding en werken wil 
bespoedigen, anderzijds dient ook rekening gehouden te worden met de steeds langer durende ver-
gunningstrajecten en is het veel minder begrijpelijk dat, nadat alle formaliteiten vervuld zijn, de sub-
sidiërende overheid vergunt en niet subsidieert. 
 

 In 2019 verkocht Woonveer geen sociale koopwoningen, maar in de periode 2015-2018 steeg de medi-
aan verkoopprijs van een koopwoning van 193.314 euro naar 232.722 euro. Voor de verkoop van de 4 
BEN woningen in het Paepenhof te Breendonk werden hogere verkoopprijzen vastgesteld (de grond-
prijs werd vastgesteld op 90% van de venale waarde), maar de verkoop liep minder vlot dan verwacht. 
De visitatiecommissie beveelt aan de verkoopwaarde van de koopwoningen opnieuw te evalueren in 
functie van de draagkracht van de kandidaat-kopers (zie OD 1.5). 

 
 

OD 3.2: De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling voor huuractiviteiten: goed  
 
De huurlasten die door Woonveer aangerekend worden behoren tot de laagste in de sector. Woonveer 
spoort de huurder aan om zelf bij te dragen in het onderhoud, zoals poetsen en tuinonderhoud. De 
huurders waarmee de visitatiecommissie sprak zijn tevreden over de dienstverlening en de afrekening. 
De maatschappij nam ook de nodige initiatieven om de huurlasten verder onder controle te houden. De 
visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties op deze doelstelling goed zijn.  
 
 Bij SHM Woonveer liggen de huurprijzen boven de mediaan in vergelijking met de andere SHM’s in 

Vlaanderen. Voor een eengezinswoning bedraagt de (mediaan) huurprijs per maand 362,1 euro. 97% 
van de SHM’s heeft lagere huurprijzen. Voor appartementen bedraagt de (mediaan) maandelijkse 
huurprijs 265,8 euro; 98% van de SHM’s hebben lagere huurprijzen. Het mediaan equivalent netto-
belastbaar inkomen van de huurders van Woonveer ligt op 15.982 euro in 2019. Slechts bij 27% van 
de SHM’s ligt dit inkomen nog hoger. Gemiddeld besteden de huurders 19,1% van hun maandelijks 
inkomen aan huur (dit is de gemiddelde woonquote voor alle sociale huurders van de SHM). Daarmee 
situeert Woonveer zich iets boven de mediaan van de Vlaamse SHM's. Het verschil tussen de aange-
rekende sociale huur en de (huur)marktwaarde bedraagt voor een woning en een appartement res-
pectievelijk 324,9 euro en 322,7 euro. De sociale huurders betalen gemiddeld gezien dan ook een 
substantieel lagere huurprijs dan op de private markt. 
 

 De totale huurlasten bedroegen in 2019 voor alle huurders samen 132.335 euro. Deze omvatten alle 
huurlasten van de woningen en appartementen samen (brandverzekering afstand van verhaal, on-
derhoud gemeenschappelijke delen, onderhoud van ventilatiesystemen en technische installaties, ont-
stopping van rioleringen, onderhoud van liften). Voor een totaal van 1.418 woongelegenheden (exclu-
sief leegstand) komt dit in 2019 neer op een gemiddelde huurlast van 93,6 euro per jaar per woonge-
legenheid. 89% van de SHM's heeft hogere huurlasten. De hoogte van de huurlasten hangt ook af van 
het aantal appartementen in het patrimonium. In 2019 bedraagt dit aandeel 41,8%. De huurlasten 
voor appartementen liggen een stuk hoger dan voor de woningen. Ongeveer 40% van de SHM’s in 
Vlaanderen heeft meer appartementen in beheer.  
 



 
 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | WOONVEER – PUURS-SINT-AMANDS PAGINA 29 VAN 55 

 Doorheen de visitatieperiode (2015-2019) zijn de huurlasten lichtjes gestegen. Met name de posten 
voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke verwarmingsinstal-
laties zijn gestegen met gemiddeld 20% per jaar. Niettemin waren de huurders waarmee de visitatie-
commissie sprak tevreden over de dienstverlening en de afrekening. In 2018 besliste Woonveer ook 
om de werkwijze voor het aanrekenen van de huurlasten te uniformiseren en jaarlijks een afrekening 
te maken (m.u.v. de aanrekening van het onderhoud van de technische installaties voor centrale 
verwarming, die tweejaarlijks afgerekend wordt). 
 

 De SHM nam eveneens de nodige initiatieven om de huurlasten onder controle te houden.  
o Via de nieuwbrief moedigt Woonveer haar huurders aan om zelf te poetsen in de appartements-

gebouwen en geeft ze tips hoe de huurders kunnen voorzien in het onderhoud van de eigen tuin.  
o In 2019 nam Woonveer deel aan de groepsaankoop van de VVH met betrekking tot de courante 

verzekeringen en een groepsaankoop met betrekking tot het onderhoud van de liften. 
o In 2019 werd het onderhoud van de CV ketels opnieuw aanbesteed voor de periode 2019-2020. 
o In 2020 werd het poetsen van de gemeenschappelijke delen van de appartementen opnieuw aan-

besteed. 
o Uit de planning blijkt dat Woonveer in 2022 enkele onderhoudscontracten opnieuw zal aanbeste-

den. 

4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
OD 4.1: De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed  
 
Woonveer voorziet in huurdersondersteuning bij de inhuurneming en tijdens de huurperiode, zowel voor 
sociale als technische aspecten. Ook bij herhuisvesting of interne verhuizing biedt Woonveer de nodige 
ondersteuning. Zo nodig verwijst de SHM haar huurders door naar partners waarmee ze samenwerkt, 
voornamelijk naar het OCMW. Woonveer begeleidt en stimuleert haar huurders om hun woning goed te 
onderhouden en sensibiliseert hen voor een meer kosten- en milieubewust woongedrag. Tevens biedt de 
SHM extra ondersteuning aan huurders met een verminderde mobiliteit. De visitatiecommissie vindt de 
inspanningen van Woonveer op het vlak van huisvestingsondersteuning goed.  
 
 De SHM verkiest dat de kandidaat langskomt op kantoor in Puurs-Sint-Amands ofwel op de zitdagen 

in Bornem en in Sint-Amands, om de inschrijving te regelen. Op die manier kunnen alle documenten 
geverifieerd worden en kunnen de kandidaat-huurder en de SHM bijkomende informatie uitwisselen.  
Bij toewijzing van een woning wordt de nieuwe huurder uitgenodigd bij de dienst Klantenrelaties. 
Daarbij worden afspraken en documenten doorgenomen, waaronder het huurcontract, het intern 
huur-reglement en de klachtenprocedure.  
Sedert 1 november 2017 moeten sociale huurders zich inspannen om zich tijdens het eerste jaar van 
sociaal huren een basiskennis Nederlands eigen te maken. De SHM wijst de huurders op deze verplich-
ting, zowel bij de inschrijving op het kandidatenregister als bij de toewijzing. Tot nog toe heeft de 
SHM deze taalkennisvereiste evenwel nog niet effectief verder opgevolgd. 

 De Dienst Klantenrelaties van Woonveer telt 8 medewerkers, waaronder één halftijdse maatschappe-
lijk werkster. In hoofdzaak staat deze laatste in voor de begeleiding bij individuele huurders- en 
samenlevingsproblemen. Zij legt sterk het accent op een persoonlijke relatie met de huurders, opge-
bouwd onder meer via huisbezoeken en gesprekken op kantoor.  

 In de derde maand van verhuring gaat de maatschappelijk werkster langs bij de nieuwe huurders. In 
het eerste jaar na de fusie (2019) slaagde zij daar nog maar ten dele in (14 huisbezoeken op 47 nieuwe 
huurders), maar ondertussen kan zij deze huisbezoeken beter inplannen. Zo legde zij in het eerste 
kwartaal 2021 reeds 26 'huisbezoeken nieuwe huurders' af. Tijdens deze huisbezoeken bespreekt ze 
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met de bewoners of er problemen zijn in verband met de bewoning en hoe de integratie in de buurt 
verloopt. De huurders ontvangen een geregistreerd exemplaar van de huurovereenkomst en de maat-
schappelijk werkster gaat met hen nog eens door het intern huurreglement en de plaatsbeschrijving. 
Zij noteert ook of er mankementen zijn aan de woning en geeft die door aan de Technische Dienst. 
Wanneer verdere opvolging nodig is plant de maatschappelijk werkster één of meerdere opvolgbe-
zoeken in. 

 Zowel de huurders als de woonactoren die de visitatiecommissie kon spreken, bevestigen de goede 
contacten en verstandhouding met de sociale dienst. De maatschappelijk werkster is vlot aanspreek-
baar op en zoekt actief naar oplossingen voor gemelde huurdersproblemen. Dit doet ze onder meer 
in samenwerking met of via verwijzing naar de OCMW's en het CAW. De SHM heeft geen geformali-
seerde samenwerkingsovereenkomsten met deze organisaties, de samenwerkingsrelatie is puur op 
persoonlijke afspraken gebaseerd. Doordat de SHM haar kantoren heeft in het Sociaal Huis in Puurs-
Sint-Amands en zitdagen heeft in het Sociaal Huis van Bornem, is er een  directe communicatie en 
samenwerking met de OCMW's. Met het CAW heeft de SHM een groeiende samenwerkingsrelatie, 
vooral op het vlak van preventieve woonbegeleiding (zie OD. 4.2). 

 
 Woonveer hanteert het "Ziezo!-boekje" als basis voor de beoordeling of een herstel- en onderhouds-

vraag voor rekening van de huurder of van de SHM is. In dit boekje is duidelijk aangegeven welke 
werken ten laste zijn van de huurder en bijgevolg worden doorgerekend. De doorfacturatie wordt in 
de gefuseerde maatschappij meer consequent toegepast en beter opgevolgd dan voorheen het geval 
was (zie OD 3.2).  

o De SHM heeft het "ZieZo!"-boekje verspreid onder de zittende huurders en verder ontvangen 
alle nieuwe huurders een exemplaar. Aan de hand van dit boekje kunnen zij zelf nagaan welke 
werken ten laste van henzelf of van de SHM zijn. De visitatiecommissie raadt aan om ook via 
de website de digitale versie  beschikbaar te stellen, of toch minstens wat meer uitleg te bieden 
over de verantwoordelijkheid van de huurder en van de SHM voor wat betreft onderhoud en 
herstellingen.  

o Positief is dan weer dat de meldingen via een specifiek telefoonnummer of mailadres kunnen 
doorgegeven worden. Bij de opbouw van de nieuwe website zou de SHM een meldingsformulier 
opnemen als bijkomende manier om een technisch probleem door te geven. 

o Als een huurder moet verhuizen omwille van renovatie, kan hij kiezen voor een definitieve 
verhuis naar een andere woning (mutatie) of een tijdelijke verhuis met terugkeer naar de ge-
renoveerde woning voor zover de rationele bezetting dit toelaat. In beide gevallen begeleidt 
de SHM het verhuisproces en verleent zij een tussenkomst in de verhuiskosten ten bedrage van 
500 euro.   

o Woonveer heeft een uitgewerkte procedure voor de aanpak van de onder- en overbezetting 
van de woningen (zie O.D 1.5). De SHM kiest in de eerste plaats voor een sensibiliserende aanpak 
waarbij de huurder gestimuleerd wordt om zich vrijwillig in te schrijven als kandidaat voor 
een mutatie naar een woning naar keuze. Wie zich niet vrijwillig inschrijft, wordt ambtshalve 
als kandidaat ingeschreven op de wachtlijst voor elke woning die overeenkomt met de gezins-
situatie. Eind 2019 waren 79 personen ambtshalve ingeschreven.  
Bij de toewijzing van woningen in de grotere renovatie- en nieuwbouwprojecten past de SHM 
een 'ritssysteem' toe. Beurtelings wijst ze woningen toe aan muterende huurders die een on-
derbezette woning verlaten en aan gewone kandidaten-huurders. De visitatiecommissie vindt 
dit een goede manier om de onderbezetting geleidelijk aan te pakken zonder de kansen voor 
nieuwe huurders voor langere tijd te blokkeren. 

 
 Huurders met een verminderde mobiliteit, worden bij voorkeur georiënteerd naar een aangepaste of 

aanpasbare woning. Kleinere aanpassingen aan de bestaande huurwoning kunnen gebeuren voor 
rekening van de huurder of met financiële tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH).  
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 Woonveer besteedt in de contacten met de huurder (onder meer tijdens de huisbezoeken) aandacht 

aan rationeel energie- en waterverbruik en kostenbewust wonen. Dit komt ook aan bod in de zes-
maandelijkse Nieuwsbrief. Zo gaf de SHM in de wintereditie van de Nieuwsbrief 2019 tips over 'slim 
verwarmen' en over het verluchten van de woning. In de wintereditie 2020 was er een artikel over 
het beperken van afval. Soms stelt de SHM  onredelijk hoge energie- of waterfacturen bij huurders 
vast, in dat geval wordt het nodige gedaan om de oorzaak ervan vast te stellen en om een oplossing 
voor de toekomst uit te werken.   
 

Zowel de huurders als de welzijnsactoren die de visitatiecommissie kon spreken zijn positief over de 
open en toegankelijke houding van de maatschappelijk werkster en de Dienst Klantenrelaties.  
 

OD 4.2: De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: goed 
 
De SHM heeft een duidelijke strategie om de beëindiging van een huurovereenkomst en uithuiszetting 
omwille van achterstallige betaling, overlast of domicilie- en sociale fraude te voorkomen en ze past die 
strategie ook consequent toe. Er is een goed uitgewerkte procedure huurdersachterstal waarbij afbeta-
lingsmogelijkheden soepel worden toegekend. Hierbij werkt de SHM samen met de OCMW’s en het CAW, 
onder meer via het LAC Wonen. Ook op signalen van leefbaarheidsproblemen of gebrekkig onderhoud 
van de woning reageert de SHM adequaat. Door deze aanpak beperkt Woonveer het aantal huurders met 
een substantiële achterstal en bijgevolg ook het aantal gedwongen huurbeëindigingen. De raad van be-
stuur van de SHM volgt het overzicht van de huurachterstallen en de huurbeëindigingen regelmatig 
op. De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Woonveer voor de woonzekerheid van haar huurders 
als goed.  
 
 Woonveer beschikt over een debiteurenreglement met een uitgewerkte procedure huurdersachter-

stallen. Deze voorziet in verschillende aanmaningsbrieven en bemiddelingspogingen. Vanaf de tweede 
aanmaningsbrief wordt de probleemsituatie aan het OCMW gemeld. Het OCMW engageert zich om 
binnen de maand de huurder en de SHM samen te brengen om zo een haalbare oplossing uit te 
werken.  
 

 De moeilijk op te lossen situaties worden voorgelegd aan het Lokaal Advies Comité (LAC) Wonen. Dit 
is een multidisciplinair overleg dat zowel in Bornem als in Puurs-Sint-Amands georganiseerd wordt 
en waarbij men oplossingen zoekt voor gezinnen met betalingsproblemen. In 2019 werden 28 LAC's 
Wonen georganiseerd, 8 in Puurs-Sint-Amand-Sint-Amands en 20 in Bornem. In de jaren voorheen 
was het aantal LAC-vergaderingen slechts ongeveer de helft. De SHM kiest ervoor om in de toekomst 
nog meer beroep te doen op dit instrument. De visitatiecommissie vindt dit een goede manier van 
werken omwille van de samenwerking met de participerende welzijnsactoren en het betrekken van 
de huurder en omdat de SHM hiermee het aantal gerechtelijke uitzettingen sterk kan beperken.  
 

 Alhoewel de procedure geen tussenstappen voorziet voor persoonlijke contactname, wordt meestal 
van in de beginfase contact gezocht met de huurder via huisbezoek of via de telefoon. De visitatie-
commissie raadt de SHM niettemin aan om deze tussenstappen formeel in de procedure op te nemen.  
In elke fase van de procedure staat de SHM open voor voorstellen van gespreide afbetaling van de 
huurschuld. Het inleiden van de betalingsachterstand bij de vrederechter met de vraag tot ontbinding 
van het huurcontract ziet de SHM echt als een ultieme stap. Vooraf wil ze zoveel mogelijk inspannin-
gen leveren om te vermijden dat de huurschuld resulteert in beëindiging van het huurcontract en 
uithuiszetting. De SHM kiest er ook voor om bij de procedure voor de vrederechter in eerste instantie 
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geen advocaat in te schakelen, maar zich te laten vertegenwoordigen door de directeur. De visitatie-
commissie vindt dit een goede aanpak die kansen biedt voor overleg en een meer sociale oplossing. 
 

 In de jaren kort voor de fusie, 2017 en 2018, vorderden beide SHM's met huuractiviteiten geen enkele 
gerechtelijke uitzetting. Vanaf het moment van de fusie kwam onmiddellijk een inhaalbeweging. De 
nieuwe aanpak van huurdersachterstallen leidde in 2019 tot 4 gerechtelijke uitzettingen. In 2020 was 
dit aantal reeds herleid tot 1 uitzetting. De SHM stelt dat haar sterke inzet op afbetalingsplannen en 
haar permanente samenwerking met de OCMW's (budgetbeheer en collectieve schuldenregeling) sterk 
bijdragen tot dit positieve resultaat. 
 

 Om uithuiszetting wegens overlast of problematisch woongedrag te vermijden beschikt Woonveer 
over een vaste procedure. Bij vaststelling of melding van een probleem (door eigen medewerkers, 
actoren of huurders) gaat een medewerker van de Dienst Klantenrelaties langs en probeert te bemid-
delen. Indien deze niet tot het gewenste resultaat leidt, treedt de SHM meer directief op, onder meer 
via een aangetekende aanmaning en via controlebezoeken. Mits akkoord van de betrokken huurders 
wordt het CAW gevraagd een traject 'preventieve woonbegeleiding' op te starten. Het aantal gerech-
telijke ontbindingen van een huurover-eenkomst wegens een leefbaarheidsprobleem is heel beperkt, 
de laatste keer in 2016. 
 

 
 

OD 4.3: De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 
De SHM geeft aan weinig leefbaarheidsproblemen binnen haar woonwijken te kennen en deze vooral via 
individuele bemiddeling aan te pakken. De voorgelegde acties inzake leefbaarheid situeren zich quasi 
uitsluitend op het vlak van overlast door sluikstorten en het niet netjes houden van de gemeenschappe-
lijke delen van de appartementsblokken. Hierbij getuigt Woonveer ervan voldoende alert te zijn om de 
leefbaarheidsproblemen tijdig vast te stellen en aan te pakken. Een expliciete visie op de leefbaarheids-
problematiek, gekoppeld aan preventieve en leefbaarheidsbevorderende acties is nochtans een vereiste 
voor een SHM. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Woonveer voor deze operationele 
doelstelling als voor verbetering vatbaar, met de aanbeveling om haar visie op leefbaarheid en een struc-
turele aanpak in functie van de toekomst uit te werken. 

 Woonveer stelt dat er weinig leefbaarheidsproblemen zijn binnen haar woonwijken. Zij verwijst hier-
voor naar de typologie van het patrimonium dat overwegend bestaat uit grondgebonden woningen 
verspreid over verschillende eerder kleine woonwijken. Binnen de recentere nieuwbouw- of renova-
tieprojecten streeft de SHM naar vermenging van woningtypes, zodat huurders in de verschillende 
levensfasen binnen eenzelfde buurt kunnen blijven wonen. Zowel de welzijnsactoren als de huurders 
die de visitatiecommissie kon spreken bevestigen het beperkt voorkomen van leefbaarheidsproble-
men en het feit dat de SHM deze goed, weliswaar vooral individueel, aanpakt. 

 De voorbeelden die de visitatiecommissie doorkreeg illustreren de eerder beperkte kijk van Woonveer 
op de problematiek van leefbaarheid. Deze gaan alle over eerder vrij individuele overlastsituaties: 
huurders met extreme verzamelwoede en het achterlaten van afval rond de woningen, bij de fiets-
stallingen of in de gemeenschappelijke delen van de appartementen,…  

De SHM schrijft hierbij de huurders aan om hen te wijzen op de huurdersverplichtingen. Gekende 
veroorzakers van overlast worden individueel benaderd om hen tot beter woongedrag aan te zetten. 
Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de SHM beroep doen op de preventieve woonbege-
leiding van het CAW (zie OD. 4.2). 
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Initiatieven met het oog op het bevorderen van de sociale cohesie in de woonwijken en -blokken 
worden niet genomen door de SHM zelf. In 2020 organiseerden een aantal externe organisaties 'Blok-
busters' (Radio Gaga) in de Bremwijk te Bornem Dit is een sociaal-geïnspireerd radioprogramma, 
waaraan wijkbewoners mee inhoud geven via interviews en verzoeknummers. Bedoeling is vooral 
om hen een ontmoetingsalternatief tijdens de periode van coronamaatregelen te bieden. Dit evene-
ment slaagde er toen niet in om veel wijkbewoners te bereiken. In 2021 wordt het herhaald, dit keer 
in de sociale woonwijk De Tijpel in Bornem. De SHM werkt mee aan de voorbereidingen en stelt zich 
tot doel om de wijkbewoners meer te laten participeren. De visitatiecommissie vindt dit een mooi 
initiatief waarbij de SHM een begin kan maken van een verbindende werking in haar woonwijken. 

 
Leefbaarheid is een breder begrip dan het louter voorkomen of aanpakken van overlastsituaties. De 
leefbaarheid van woonwijken heeft onder meer te maken met de mate waarin de woningen voldoen aan 
de hedendaagse woonwensen en ook de mate waarin de woonomgeving als gezond, gezinsvriendelijk, 
veilig en dergelijke kan beschouwd worden.  
 
De visitatiecommissie beveelt Woonveer aan om een onderbouwde visie en strategie uit te werken op 
de leefbaarheid binnen haar huidige en toekomstige huurpatrimonium ten einde te voldoen aan de 
vereisten terzake. In overleg met en met medewerking van de huurders (zie OD. 4.4) zou de SHM kunnen 
starten met een analyse van de leefbaarheidsproblemen en de verwachtingen van de huurders. Ze kan 
op basis van die analyse structurele leefbaarheidsinitiatieven in haar werking opnemen, bijvoorbeeld 
eigen preventieve acties met de huurders opzetten ter bevordering van de leefbaarheid of aansluiten op 
acties van de lokale besturen en andere actoren. Dit moet leiden tot een blijvende ondersteuning van de 
algemene leefbaarheid en van sociale cohesie en tot het verhogen van de betrokkenheid van bewoners 
daarbij. 
 
 

OD 4.4: De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 

Bij de vorige visitatie kregen de SHM’s Eigen Woning en Gezellige Woningen beide de score "voor verbe-
tering vatbaar' voor het betrekken van bewonersgroepen bij de sociale huurprojecten en het wijkbeheer. 
In beide SHM's trof de visitatiecommissie geen structurele initiatieven aan inzake bewonersbetrokkenheid 
en eigenlijk ook weinig visie om daarmee te starten. Dit is ten dele nog wat de huidige visitatiecommissie 
vaststelt.  De SHM organiseert enkel huurdersvergaderingen bij grotere ingrepen in woonwijken om de 
huurders te informeren en te betrekken. Een adviesraad van huurders was tot aan de fusie eind 2018 
actief binnen de SHM Gezellige Woningen, doch sindsdien is deze niet meer samengekomen. De SHM 
werkt ondertussen aan een concrete invulling van de bewonersbetrokkenheid in de nabije toekomst. De 
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze operationele doelstelling als voor verbetering vat-
baar. Zij beveelt de SHM daarbij aan werk te maken van een concreet actieplan voor het betrekken van 
de bewoners bij haar werking (zie verder). 

 

 Bij de vorige visitaties scoorden beide SHM’s met huuractiviteiten die opgegaan zijn in Woonveer 
voor deze operationele doelstelling een ‘voor verbetering vatbaar’. De visitatiecommissie stelt vast 
dat Woonveer maar beperkt gebruik heeft gemaakt van de tussenliggende periode om een kader van 
huurdersvergaderingen en -initiatieven te ontwikkelen, om zo bewoners op één of andere wijze actief 
en collectief te betrekken bij de huurprojecten en bij wijkbeheer. Enkel bij eerder grote ingrepen in 
woonwijken, onder meer totaalrenovaties met een grote verhuisbeweging, organiseerde Woonveer 
(of de 2 SHM’s voor de fusie) vergaderingen voor de huurders, doch die waren in de eerste plaats 
informerend van aard.  



 
 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | WOONVEER – PUURS-SINT-AMANDS PAGINA 34 VAN 55 

 Binnen de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem zijn geen bewonersgroepen van sociale huurders 
actief. Woonveer telt weinig grote wijken of woonblokken, waardoor bewonersactiviteiten van on-
deruit moeilijker spontaan ontstaan. Wel was er in het verleden in Bornem (Gezellige Woningen) een 
adviesraad met huurders van diverse appartementsblokken. Deze kwam maandelijks bijeen, begeleid 
door de maatschappelijk werkster van de SHM. Allerlei zaken die de huurders aanbelangen, onder 
meer het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen en de aanpak van de karweien kwamen er 
aan bod. De deelnemers fungeerden als een aanspreekpunt voor hun appartementsblok. De visitatie-
commissie betreurt dat deze aanpak in de periode van de fusie is stilgevallen. 

 De visitatiecommissie stelt dat Woonveer meer inspanningen zou kunnen leveren om huurders samen 
te brengen en te laten meedenken over toekomstige projecten en woonvormen.  Ze zou huurders 
kunnen uitdagen (en daarvoor een kader creëren) om kwesties aan te dragen waarvoor ze samen 
naar oplossingen zoeken. De SHM kan bewoners bovendien meer betrekken bij aangelegenheden die 
betrekking hebben op de werking van de SHM zelf, zoals bijvoorbeeld haar communicatiebeleid (web-
site, nieuwsbrief, brieven) en haar aanpak van renovatie en onderhoud. 

 De SHM erkent dat bewonersparticipatie een belangrijke pijler van haar werking dient te zijn. Tijdens 
de vorige visitatie werd in het rapport van de SHM Eigen Woning in dit verband een aanbeveling 
geformuleerd. Het aanwerven van een medewerker voor bewonersparticipatie was dan ook één van 
de basisafspraken tussen de 2 fuserende SHM’s. Woonveer stelt dat door de afwikkeling van de fusie 
nog niet echt werk kon gemaakt worden van deze aanwerving. Een medewerkster van de dienst 
Klantenrelaties start echter binnenkort een opleiding Gezinswetenschappen en is sterk geïnteresseerd 
om zich toe te leggen op de organisatie van de bewonersparticipatie. Daarover heeft de SHM echter 
tot nog toe geen formele afspraken gemaakt. De visitatiecommissie is van oordeel dat verder uitstel 
hierbij niet aangewezen is. 

De visitatiecommissie beveelt de SHM aan werk te maken van een concrete acties waarbij de bewoners 
betrokken worden bij hun woonomgeving en bij de algemene werking van de SHM. Daarbij adviseert de 
visitatiecommissie de SHM de aanwerving van de afgesproken medewerker voor participatie (of de for-
mele interne aanstelling ervan) te realiseren. Eventueel kan een externe organisatie, zoals bijvoorbeeld 
Samenlevingsopbouw de aangestelde medewerker ondersteunen bij het opmaken van een eerste actie-
plan. Het betrekken van de bewoners bij de evaluatie en verbetering van de dienstverlening zal de wer-
king van de SHM ten goede komen en de relatie met de huurders en de algemene leefbaarheid in de 
wijken positief beïnvloeden. 
 

4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
OD 5.1:  De SHM is financieel leefbaar 
Beoordeling: goed 
 
Aan de hand van de analyse van de financiële gezondheidsindex (FiGI) en de onderliggende financiële 
ratio’s voor de voorbije periode en van de financiële planning voor de volgende jaren komt de visitatie-
commissie tot de conclusie dat de financiële leefbaarheid goed is. Woonveer heeft een zeer goede ex-
ploitatiecashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening, wat zich uit in liquiditeitsratio’s en solvabiliteitsra-
tios die ver boven de norm liggen. De rentabiliteit is over het algemeen goed, maar staat onder druk 
door de impact van de werkings- en onderhoudskosten. De verwachte evoluties inzake liquiditeit en vrije 
cashflow voor de volgende jaren zijn gunstig en de maatschappij beschikt over een voldoende grote 
grondreserve. 
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 De financiële gezondheid van een SHM wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de 
Financiële Gezondheidsindex (FiGI). Het vertrekpunt van de FiGI zijn tien financiële kengetallen of 
ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. Dit levert dertig kengetallen op 
die de basis vormen van de berekening. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten van de 
financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en kostenbeheer-
sing. Financiële gezondheid is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van scores en wegin-
gen wordt het eindresultaat, een score op 60 punten, bepaald. Hoe hoger de score, hoe beter de 
financiële gezondheid. Voor elk van de vier aspecten wordt ook een deelresultaat berekend, zodat 
een SHM kan zien waar ze sterk of minder sterk presteert. De beoordeling gebeurt als volgt:  
o Een FiGI-score lager dan twintig, impliceert dat de financiële gezondheid van de SHM op basis 

van de gewone bedrijfsuitoefening problematisch is; 
o Een FiGI-score tussen twintig en veertig betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de SHM 

op dit moment in goede financiële prestaties resulteert, maar geeft tegelijk aan dat de SHM een 
eerder beperkte financiële buffer heeft (in het bijzonder bij scores die aanleunen bij twintig); 

o Een FiGI-score van veertig of hoger betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de SHM zeer 
goede financiële prestaties oplevert, maar ook hier zullen contextfactoren, de evolutie en het 
inzicht van de SHM daarin een bepalende rol spelen bij de beoordeling van de financiële leefbaar-
heid. 

 
 De FiGI voor Woonveer schommelde in de periode 2015-2019 tussen 50 en 57 (zie tabel 2). In 2019 

bedroeg de financiële gezondheidsindex van Woonveer 52,5 punten, wat globaal een zeer goede score 
is.  

 
Tabel 2: evolutie FiGI totaalscores Woonveer 2015-2019 
 

FiGI Woonveer  
2015 2016 2017 2018 2019 

57,0 55,6 50 51 52,5 

 
Tabel 3: FiGI-deelscores Woonveer 2019 

 

Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Kostenbeheersing 
18 18 14 2,5 

 
Bron: prestatiedatabank 2020 – gegevens 2019 - * detailgegevens uit overzicht figi 2019, 
 

 Een goede financiële gezondheid begint bij een bedrijfsvoering die jaarlijks zorgt voor voldoende 
inkomsten. De rentabiliteit wordt vervolgens beïnvloed door de mate waarin de SHM haar kosten 
beheerst en dus in welke mate de werkings- en onderhoudskosten beslag leggen op de bedrijfsont-
vangsten. De visitatiecommissie kijkt hiervoor naar drie indicatoren:  
o De operationele marge uit de gewone bedrijfsvoering bleef gedurende de volledige visitatieperi-

ode goed (een lagere ratio betekent een betere rendabiliteit). Tijdens de visitatieperiode schom-
melde deze ratio tussen 34% (2015 en 2019) en 55%. (2017). De piek in 2017 is hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan de sterk gestegen onderhoudskosten in dat jaar. Voor huuractiviteiten wordt een 
score onder 50% als goed beschouwd en voor koopactiviteiten is deze grens bepaald op 90% . 
Een maximale score van 55% is voor een gemengde maatschappij dan ook als goed te beoorde-
len.  

o De cost/income ratio uit de gewone bedrijfsvoering is behoorlijk. In 2015 bedroeg deze ratio 
80% (goed), maar daarna evolueerde deze ratio naar 97% in 2018. Na de fusie, in 2019, bedroeg 
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de cost/income ratio 90,2% (behoorlijk): de operationele kosten, inclusief de afschrijvingen, be-
dragen ongeveer 90% van de operationele inkomsten, zodat de maatschappij een positieve 
marge (na afschrijvingen) kan realiseren.  

o De ratio voor werkings- en onderhoudskosten ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten vertoont 
ongeveer hetzelfde verloop als de operationele marge. In 2015 en 2019 was deze ratio het laagst 
(27%) en in 2017 het hoogst (47%). Tussen de 25% en 40% is deze ratio behoorlijk (minder dan 
25% is goed, meer dan 40% is voor verbetering vatbaar). 

 
 De liquiditeit, geeft weer in welke mate de SHM in staat is om haar financiële verplichtingen op 

korte termijn na te komen. Woonveer heeft een zeer goede exploitatiecashflow uit de gewone be-
drijfsuitoefening (64,3% in 2019) en kent een systematische toename van de liquiditeiten tot 20,4 
mio euro in 2019. In die omstandigheden liggen de current ratio (5,99 in 2019) en de onmiddellijke 
liquiditeitsratio (4.58) ver boven de vooropgestelde normen van respectievelijk 2 en 1. 
 

 De solvabiliteit presenteert de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale ver-
mogen. Eind 2019 had Woonveer een solvabiliteit van ongeveer 28,2%. De financiële onafhankelijkheid 
van de SHM daalde van 2015 (29%) tot 2018, maar steeg terug in 2019 naar 21,2%. Een score van meer 
dan 20% wordt hier beschouwd als goed. 

De zelffinancieringsgraad is een wat strengere manier om de solvabiliteit te benaderen. Deze ratio 
geeft aan in welke mate de SHM gefinancierd is met eigen vermogen dat gegenereerd is uit de eigen 
exploitatie. Deze ratio was eind 2019 ruim 21,2% en een zelffinancieringsgraad hoger dan 10% wordt 
gezien als goed.  
 

 Voor wat betreft kostenbeheersing bedraagt de deelscore in de financiële gezondheidsindex slechts 
2,5 en dat is voor verbetering vatbaar. De kostenbeheersing wordt verder toegelicht onder OD 5.2.  

 
 De toekomstige ontwikkeling van de financiële positie weegt mee in de beoordeling van de financiële 

gezondheid. Woonveer beschikt over goede financiële planningsinstrumenten om de evoluties op 
middellange en lange termijn te analyseren (zie OD. 5.4). De verwachte evoluties inzake liquiditeit en 
vrije cashflow voor de volgende jaren zijn gunstig en de maatschappij beschikt over een voldoende 
grote grondreserve. 

 

OD 5.2:  De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling voor huuractiviteiten: voor verbetering vatbaar   
Beoordeling voor koopactiviteiten: voor verbetering vatbaar   
 
De visitatiecommissie stelt vast dat Woonveer weinig aandacht kon besteden aan de beheersing van de 
werkings- en onderhoudskosten. Tijdens de gesprekken bleek dat de fusie zelf, de administratieve afhan-
deling ervan en het ontbreken van essentiële gegevens veel tijd en energie gekost hebben. Daarnaast 
dienden een aantal personeelsleden vervangen te worden. 
De structurele leegstand is beperkt maar de frictieleegstand vertegenwoordigt volgens de prestatiedata-
bank 5% van het patrimonium of meer dan 825 maanden huur. Bovendien wordt er weinig gestructu-
reerd gerapporteerd over de leegstand. De visitatiecommissie beveelt aan om dit te bekijken en beoor-
deelt de prestaties van de SHM op het vlak van kostenbeheersing als voor verbetering vatbaar., zowel 
voor de huuractiviteiten als voor de koopactiviteiten  

 
 De totale werkings- en onderhoudskosten bedroegen in 2019 ongeveer 1.335.000 euro. De personeels-

kosten en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen de twee grootste uitgavenposten:  
o De SHM heeft in 2019 2 arbeiders en 17 bedienden in dienst. De totale personeelskosten 2019 be-

droegen ongeveer 939.000 euro. De loonkost is gestegen omwille van een toename van het aantal 
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medewerkers van 11.4 VTE voor de fusie naar 16.5 VTE na de fusie. Daarvan zijn er 15,2 VTE werk-
zaam voorde huursector of ongeveer 10 VTE per 1.000 woningen. 1.3 VTE’s wordt ingezet voor het 
ontwikkelen van sociale koopwoningen. De personeelskosten voor het bemiddelen bij de verstrek-
king van 13 sociale leningen zijn beperkt tot 5.191 euro (in totaal) in 2019.  

o De onderhoudskosten per woning bedroegen 133 euro in 2019 en dat is ongeveer hetzelfde niveau 
als 2015. In 2017 stegen de onderhoudskosten per woning wel tot 988 euro per jaar. In 2019 be-
droegen de onderhoudskosten 198.000 euro Slechts 10% van de SHM's heeft nog lagere onder-
houdskosten per woning per jaar. De SHM heeft 2 arbeiders in dienst en werkt verder met externe 
aannemers via raamcontracten.  

 
 De totale werkings- en onderhoudskosten per verhuurde woning stijgen gedurende de visitatieperi-

ode van 1.066 euro (2015) naar 1.195 euro (2019). In 2019 had ongeveer 20% van de SHM’s lagere gemid-
delde werkings- en onderhoudskosten.  
 

 Van het totale budget aan werkings- en onderhoudskosten heeft slechts een klein deel betrekking op 
andere activiteiten. In 2019 ging het om 48.809 euro voor de koopactiviteiten en 19.873 euro voor het 
bemiddelen bij de verstrekking van sociale leningen. Deze bedragen betreffen quasi uitsluiten perso-
neelskosten. 
 

 Woonveer beschikt nog niet over een budget aan de werkings- en onderhoudskosten, maar heeft wel 
het voornemen om een dergelijk budget op te maken vanaf 2022. De maatschappij geeft ook aan dat 
er naar aanleiding van en na de fusie een aantal kosten gemaakt moesten worden om enerzijds de 
fusie door te voeren en anderzijds ook een beter zicht te krijgen op de staat van het patrimonium.  
Zo stelde de directie vast dat er voor een heel aantal woningen geen huurovereenkomst beschikbaar 
was, waarvoor duplicaten dienden opgevraagd te worden bij het registratiekantoor of de huurder 
zelf. 
 

 De frictieleegstand verdubbelde in de visitatieperiode van 2.5% in 2015 tot 5,05% in 2019 en dat is 
hoger dan bij negen op 10 SHM’s; Eind 2019 stonden 75 woongelegenheden leeg. Uitgedrukt in maan-
den bedroeg de frictieleegstand 812 maanden huur. De SHM geeft als één van de oorzaken aan dat er 
geen toewijzingen konden gebeuren in de eerste jaarhelft van 2019, bij een gebrek aan overzicht wat 
betreft de verhuurbaarheid van de leegstaande woningen (integratie van software). Deze woningen 
werden door verschillende medewerkers bezocht en de nodige aanpassingen werden geïnventari-
seerd. 
 

 De structurele leegstand bedroeg 0,13% of 2 woningen in 2019. Slechts 10% van de SHM's in Vlaanderen 
heeft een nog lagere structurele leegstand. Uitgedrukt in maanden bedroeg de structurele leegstand 
15 maanden huur. Eind 2019 waren er geen grote renovatiewerken aan de gang, waardoor de struc-
turele leegstand laag is.. 
 

 In totaal worden er in de prestatiedatabank per eind  2019 77 leegstaande woningen gerapporteerd, 
maar het jaarverslag maakt melding van 89 leegstaande woningen per eind 2019. De SHM houdt de 
leegstand bij per woning, met per woning een stand van zaken. Uit de tabel met gegevens per 01 juli 
2021 kon de visitatiecommissie opmaken dat er nog ongeveer 74 woningen leegstonden, waarvan 44 
woningen aangemerkt kunnen worden als frictieleegstand en 30 woningen eerder als structurele 
leegstand. Voor wat betreft de frictieleegstand zijn er 21 woningen die toegewezen werden, maar 
waarvan de opzegtermijn van de vorige huur (bij de SHM of op de private markt) nog niet verstreken 
is en 23 woningen waarvan de verhuring lopende is (inclusief 3 woningen die geweigerd werden door 
de huurder). Verder staan er 20 woningen leeg omwille van renovatiewerken en zijn er 10 woningen 
onbeschikbaar omwille van een andere reden (o.a. onbeheerde nalatenschap en overlijden). De maat-
schappij beschikt over een overzicht van de leegstand, waarin o.a. opgenomen is wat de reden is van 
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de leegstand, wat de datum van toewijzing en aanvaarding is en tot wanneer de opzegperiode loopt. 
De visitatiecommissie beveelt aan om het overzicht van de leegstand verder aan te vullen tot een 
document waarbij inzicht geboden wordt of het nu gaat over frictieleegstand of structurele leeg-
stand, hoe lang de woning leegstaat, wat de gederfde huurinkomsten zijn, welke acties er onderno-
men moeten worden en wat de vermoedelijke datum is waarop de woning terug in gebruik genomen 
kan worden. Dit zou het mogelijk moeten maken om de ingebruiknames beter te plannen en de 
duurtijd van de onbeschikbaarheid tussen twee huurders te beperken. De visitatiecommissie stelt ook 
vast dat het thema leegstand nooit overkoepeld behandeld wordt op het directiecomité of de raad 
van bestuur en beveelt aan om hiervoor een beknopte maar gestructureerde rapportering op te ma-
ken en dit minstens driemaandelijks te bespreken.  
 

 De visitatiecommissie stelt vast dat Woonveer weinig aandacht kon besteden aan de beheersing van 
de werkings- en onderhoudskosten. Tijdens de gesprekken bleek dat de fusie zelf, de administratieve 
afhandeling ervan en het ontbreken van essentiële gegevens veel tijd en energie gekost hebben. Daar-
naast dienden een aantal personeelsleden vervangen te worden. Verder blijkt uit de financiële plan-
ning (zie OD 5.4) dat een focus op de werkingskosten na de fusie zeker belangrijk is maar slechts een 
beperkte financiële impact zal hebben. 
 

OD 5.3:  De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domicilie-
fraude 

Beoordeling: goed 
 
De huurdersachterstallen bedroegen 2,71 eind 2019, dit is een daling ten opzichte van 13,2% in 2015. Bij 
een analyse van de huurdersachterstallen kwam aan het licht dat de huurdersachterstallen bij de SHM 
de Gezellige Woningen hoog opgelopen waren. In afwachting van het integreren van de software, nam 
de SHM contact op met de OCMW’s om via een flink aantal LAC’s een beter beeld te krijgen op de huur-
dersachterstallen en te zoeken naar mogelijke oplossingen. De visitatiecommissie stelt vast dat deze 
aanpak zijn vruchten afgeworpen heeft. De huurdersachterstallen worden gedetailleerd opgevolgd, maar 
er is geen structurele rapportage aan het directiecomité en de raad van bestuur. De visitatiecommissie 
stelde een sterk verschil vast tussen de debiteurenprocedure en de wijze waarop de raad van bestuur 
beslissingen neemt om schulden definitief af te boeken. Voor wat betreft sociale fraude en domicilie-
fraude heeft de SHM ene procedure uitgewerkt en een samenwerking opgezet met de politiezone Klein 
Brabant. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Woonveer als goed.  

 
 De totale huurdersachterstal bij Woonveer bedroeg in in 2019 2,71% van de totale omzet aan huur en 

huurlasten. Dat is hoger dan bij 4 op 5 SHM’s, maar de visitatiecommissie nuanceert de onderlinge 
positionering van de SHM’s, omdat de boekhoudkundige verwerking van de huurdersachterstallen bij 
SHM’s verschillend kan zijn, ook al groeit dit de laatste jaren meer naar elkaar toe. In de periode 2015 
– 2019 zijn de huurdersachterstallen van Woonveer wel gedaald: in 2015 bedroegen deze nog 3.2%. 
 

 De totale huurdersachterstallen bedragen eind  2019 175.871 euro. Naar aanleiding van de fusie werden 
de achterstallige huur geanalyseerd en daarbij kwam aan het licht dat de huurdersachterstallen ten 
aanzien van de maatschappij De Gezellige Woningen hoog opgelopen waren. Bovendien konden begin 
2019 door de integratie van de software geen aanmaningen verstuurd worden om de achterstand 
weg te werken. De SHM besprak de huurdersachterstallen wel op de verschillende LAC’s die georgani-
seerd werden (zie O.D. 4.2). Met de meeste huurders werden afspraken gemaakt of afbetalingsplannen 
afgesproken. Uiteindelijk besliste de raad van bestuur om voor 8 huurders een procedure ten gronde 
op te starten, waarvan er 3 resulteerden in een vrijwillig vertrek en 3 in een verbreking van de huur-
overeenkomst. 
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 In het jaarverslag worden er per eind 2019 115.946 euro aan huurdersachterstallen gerapporteerd, 
maar dit blijkt enkel over de huurbedragen te gaan. Wanneer ook huurlasten, onderhouds- en her-
stellingskosten en rolrechten mee in aanmerking genomen worden, bedragen de huurdersachterstal-
len eind 2019 168.693 euro.  

 
Tabel 3: Huurdersachterstallen van SHM Woonveer. 

 
Categorie Huurdersachterstallen 

 Huur Andere Totaal 
Vorderingen op zittende huurders 49.709 0 49.709 
Dubieuze vorderingen op zittende huurders 5.000 22.816 27.816 

Vorderingen op vertrokken huurders 8.589 6.810 o 15.399 

Dubieuze vorderingen op vertrokken huurders 52.648 23.121 75.769 

Totaal 115.946 52.747 168.693 

  
 De huurdersachterstallen worden gedetailleerd opgevolgd door een medewerkster en periodiek ge-

rapporteerd aan de directeur. Behalve de vermelding in het jaarverslag en het gegeven dat via de 
mededelingen van het directiecomité gerapporteerd wordt over de lopende rechtszaken, wordt over 
huurdersachterstal niet structureel gerapporteerd aan het directiecomité of de raad van bestuur en 
dat vindt de visitatiecommissie toch een aandachtspunt.  
 

 Volgens het debiteurenreglement worden alle huurders met een achterstal waarvan aan de hand van 
documenten kan aangetoond worden dat de recuperatie twijfelachtig is, op 31 december van het jaar 
waarop de huurdersachterstal betrekking heeft geboekt als dubieus. Bij huurders die in schuldbemid-
deling zijn en jegens wie geen gerechtelijke procedure werd opgestart wordt het bedrag dat nog                            
recupereerbaar (zoals vaak blijkt uit een minnelijke aanzuiveringsregeling) is als dubieus geboekt, de 
rest wordt afgeboekt.  
Openstaande dubieuze vorderingen op vertrokken huurders die op balansdatum minimaal 6 maanden 
geen huurder meer zijn, zijn onderworpen aan een waardevermindering van 100% tenzij er redenen 
zijn om dit niet te doen. Waardeverminderingen op andere dubieuze vorderingen moeten geboekt 
worden ten bedrage van het bedrag waarover onzekerheid bestaat inzake de betaling ervan. Alle 
vorderingen op vertrokken huurders worden na 1 jaar effectief geboekt als oninvorderbaar wanneer 
in dat jaar geen betalingen meer gebeurd zijn. Hiervan dient een lijst voorgelegd te worden aan de 
raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij die een beslissing neemt om de huurschul-
den definitief af te boeken.Deze vorderingen dienen dan “extra comptabel” bijgehouden te worden 
gedurende de 5 daaropvolgende boekjaren met het oog op de verificatie van de recuperatiekans, 
waarna het dossier volledig als afgesloten wordt beschouwd.  
Tijdens de visitatie maakte de SHM enkele beslissingen van de raad van bestuur over, waarbij beslist 
werd om in concrete gevallen een deel van de huurdersachterstallen af te boeken. De visitatiecom-
missie merkt op dat er wat betreft de afboeking van de achterstallen een groot verschil is tussen de 
beschrijving in het debiteurenreglement en de werkelijke toepassing ervan. Wat betreft dit punt ver-
wacht de visitatiecommissie toch dat dit in het vervolg jaarlijks gebeurt conform de procedure.  
 

 Voor het bestrijden van domiciliefraude heeft de SHM sinds 2018 een samenwerkingsovereenkomst 
met de politiezone Klein-Brabant. Sedert april 2021 heeft de SHM haar aanpak in een procedure uit-
gewerkt. Bij vermoeden van schijnbewoning of niet-aangegeven bijwoonst, gaat de maatschappelijk 
werkster in eerste instantie langs bij de huurder. Zij bekijkt in hoeverre er echt sprake is van fraude 
en of de situatie kan geregulariseerd worden. Zo werden aan alle huurders waar dit ontbrak een 
verklaring op eer, waarbij zij bevestigen niet over buitenlandse eigendommen te beschikken, toege-
zonden. Zo nodig wordt samengewerkt met de wijkagent die onder meer een buurtonderzoek kan 
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uitvoeren. Tijdens de visitatieperiode werden geen huurcontracten beëindigd wegens domicilie-
fraude. 

 
 

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 
Woonveer maakt zowel gebruik van de financiële meerjarenplanning die extern opgemaakt wordt als 
een eigen planningsinstrument met een horizon van 5 jaar. Beide planningen vertrekken van realistische 
aannames en vullen elkaar aan. De extern opgemaakte planning integreert de investeringen die voort-
vloeien uit de renovatieplanning en voldoet aan de eisen die aan deze planning gesteld worden. De 
evoluties en resultaten worden besproken op het directiecomité en de raad van bestuur. Het aantal 
aanvullende analyses is echter beperkt, en de visitatiecommissie raadt aan om een beperkt aantal bijko-
mende analyses te maken die de raadsleden een beter inzicht verschaffen in belangrijke financiële para-
meters zoals leegstand, huurdersachterstal, en werkings- en onderhoudskosten. De visitatiecommissie 
oordeelt dat de prestaties voor deze operationele doelstelling goed zijn.  

 
 Woonveer maakt zowel gebruik van de financiële meerjarenplanning die extern opgemaakt wordt (en 

een looptijd heeft tot 2040) als een eigen planningsinstrument met een horizon van 5 jaar. Het finan-
ciële meerjarenplan van de externe dienstverlener geeft een globaal beeld van de kasstromen van alle 
uitgaven en ontvangsten inzake de historische werking en ook een prognose van de projecten tot en 
met 2040 (de recentste planning dateert van 2020). In deze planning houdt de SHM rekening met 
realistische aannames, met name: 

o de bouw van 20-30 huurwoningen per jaar na 2025; 
o een (hoger dan) gemiddelde renovatie in de periode 2023-2024-2025, daarna nog jaar-

lijks 4 mio investeringen in renovatie tot en met 2030;  
o blijvend hoge onderhoudskosten  - ondanks zware renovatieinspanningen; 
o erg beperkte verkopen (huurwoningen) – 1 woning om de 2 jaar; 
o beperkte verkopen van koopwoningen (3-5 per jaar). 

 De aangroei van de huurinkomsten (met 1 of 2% per jaar, hoofdzakelijk in functie van de indexering 
van de inkomsten van de huurders) speelt een belangrijke rol ten aanzien van de leningsaflossingen 
die jaarlijks met 2% toenemen.  Verder blijkt uit de planning dat Woonveer een financieel zeer ge-
zonde maatschappij is die het voorgenomen groeiritme van 20-30 woningen per jaar zeker aankan. 
De planning maakt evenwel geen koppeling tussen de voorgenomen groei in wooneenheden en de 
beschikbare gronden. 
 

 Uit de eigen planning op kortere termijn (5 jaar) blijkt dat de maatschappij verwacht dat de liquidi-
teiten verder zullen toenemen tot 23,7 mio euro in 2025. Daarbij gaat Woonveer uit van een vrij 
stabiel blijvende personeelskost (m.u.v. indexering) en een jaarlijkse onderhoudskost van iets meer 
dan 1 mio euro.  
 

 Voorgaande financiële planningen worden grondig besproken op het directiecomité en de raad van 
bestuur. In het jaarverslag wordt een beperkte toelichting gemaakt bij de resultaten. Het aantal aan-
vullende analyses is echter beperkt, en de visitatiecommissie beveelt aan om een beperkt aantal bij-
komende analyses te maken die de raadsleden een beter inzicht verschaffen in belangrijke financiële 
parameters zoals leegstand, huurdersachterstal, en werkings- en onderhoudskosten.  
 

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
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OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling voor de huuractiviteiten: goed 
Beoordeling voor de koopactiviteiten: goed 
 
De visitatiecommissie is van mening dat Woonveer het nodige doet om haar (kandidaat-)huurders en –
kopers, net als burgers in het algemeen, duidelijk en snel te informeren. De SHM vertrekt daarbij vanuit 
het persoonlijke contact met de klant. Zij werkt op afspraak, aan het loket of via huisbezoek (zie OD 4.1). 
Daarnaast verspreidt zij de nodige informatie via haar website en de halfjaarlijkse nieuwsbrief.  De ge-
gunde opdracht voor de bouw van een nieuwe website, biedt de SHM de mogelijkheid om deze als een 
interactief communicatie-instrument met de (kandidaat-) huurders en -kopers, en de stakeholders te 
gaan gebruiken. De visitatiecommissie raadt de SHM aan om méér relevante informatie via de website 
te delen dan nu het geval is. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Woonveer voor deze 
doelstelling globaal als goed. 
 

 Woonveer is toegankelijk voor (kandidaat-)huurders en kopers. De SHM is gehuisvest in het So-
ciaal Huis van Puurs-Sint-Amands, waar ook het Sociaal Verhuurkantoor Optrek haar kantoor 
heeft. De SHM organiseert spreekuren in het voormalig gemeentehuis van de fusiegemeente Sint-
Amands en in het Sociaal Huis van Bornem.  
Huurders en kandidaat-huurders kunnen op die manier de SHM vlot bereiken binnen hun eigen 
(deel)gemeente. Zij kunnen op dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag vrij terecht in het 
kantoor en op maandag- en donderdagvoormiddag op de zitdagen in Bornem en Sint-Amands. 
Op andere tijdstippen werkt men op afspraak. Momenteel wordt er tijdelijk – zolang de corona-
maatregelen gelden - enkel op afspraak gewerkt.  
 

 De onthaalruimte is klantvriendelijk ingericht en een uitgebreid gamma aan informatie voor de 
huurder en de kandidaat-huurder is er voorhanden. De huurders en actoren die de visitatiecom-
missie kon spreken, bevestigen de toegankelijke en klantvriendelijke opstelling van de SHM en 
haar medewerkers.  
 

 De SHM verkiest de inschrijving van kandidaat-huurders en -kopers in de kantoren of op de 
zitdagen van de SHM te laten plaatsvinden. Op die manier kan de nodige informatie uitgewisseld 
worden en kan het volledige inschrijvingsproces beter opgevolgd worden. Gezien de aanwezig-
heid van de SHM in de sociale huizen van Puurs-Sint-Amands (kantoren) en Bornem (zitdagen) 
kunnen OCMW’s en andere aanwezige actoren de kandidaten vlot doorverwijzen en dienen zij 
niet als intermediair voor de inschrijving te fungeren. 
 

 Bij de inhuurname wordt het intern huurreglement overlopen en krijgt de nieuwe huurder in-
formatie over de wederzijdse rechten en plichten en over diverse procedures, onder meer over 
de klachtenprocedure, over het melden van gebreken aan de woning en het voorkomen van 
domicilie- en sociale fraude (zie ook OD 4.1).   
 

 Woonveer heeft recent een beperkte aanbesteding uitgeschreven voor een volledige herwerking 
van haar website. Op het moment van de visitatie was de opdracht al gegund, maar nog niet 
opgestart. De huidige website is overzichtelijk en functioneel opgebouwd maar mist wel een 
zekere aantrekkelijkheid. Ook is er geen interactieve communicatie mogelijk en deelt de SHM er 
geen wetenswaardigheden en/of activiteiten mee aan het brede publiek.  
De visitatiecommissie vindt het een goede zaak dat de SHM de nieuwe website ziet als een 
daadwerkelijk en interactief communicatie-instrument. Zo is onder meer bepaald bij de                   
gunningsopdracht dat de website als een administratief werkinstrument in de communicatie 
met de huurder moet dienen. Een aantal downloadbare formulieren, zoals voor het doorgeven 
van klachten en meldingen, zullen online beschikbaar zijn. De visitatiecommissie raadt de SHM 



 
 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | WOONVEER – PUURS-SINT-AMANDS PAGINA 42 VAN 55 

aan nog meer essentiële informatie via de website te delen, zoals onder meer de verdeling van 
de kosten aan de woningen verhuurder-huurder (het ZieZo!-boekje), het intern huurreglement 
en de jaarverslagen.   
Niet alleen naar de (kandidaat-)huurders, maar ook naar het bredere publiek en de stakeholders 
(lokale besturen en andere partners) kan de SHM de website als een communicatie-instrument 
gebruiken. Zo kan ze best haar jaarverslagen, nieuwsbrieven en andere relevante informatieve 
documenten over de werking op de site publiceren.  
 

 De SHM verspreidt zesmaandelijks een (gedrukte en digitale) nieuwsbrief voor alle huurders. De 
SHM lijst er haar nieuwbouw- en renovatieprojecten en toekomstplannen in op. Telkens bevat 
de nieuwbrief een aantal tips over thema’s zoals rationeel energieverbruik en het voorkomen 
van afval.  
 

 De SHM beschikt over een klachtenprocedure die op de website wordt weergegeven. In de jaar-
verslagen rapporteert zij over ingediende klachten, met oplijsting van de klacht en het gevolg 
dat er aan gegeven is. In de eerste twee werkjaren van de gefuseerde maatschappij was het 
aantal gegronde klachten vrij beperkt: 4 klachten in 2019 en 6 in 2020. Het overzicht van de 
klachten wordt periodiek besproken in de raad van bestuur. De klachten gaan in hoofdzaak over 
technische problemen aan woningen die niet opgelost geraken. In 2020 betrof 1 klacht schade 
aan behangpapier en 1 klacht ging over de terugbetaling van de huurwaarborg. Beide werden 
door de SHM opgelost.  
Woonveer heeft de klachtenprocedure in juni 2020 herwerkt. Vanaf 1 januari 2020 is de mede-
werker Personeel & Organisatie aangesteld om de klachten te behandelen, voorheen was het de 
directeur die dit op zich nam. Na analyse van de klachten van 2019 en 2020 voerde de SHM een 
aantal interne aanpassingen in haar werking door. Hierbij gaat het over het vlotter afwerken 
van de afrekening huurlasten en de terugbetaling van de huurwaarborg aan vertrekkende huur-
ders. Tevens werd de procedure opvolging technische meldingen aangepast.  

 
 

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisatie snel 
en duidelijk 

Beoordeling voor de huuractiviteiten: goed 
Beoordeling voor de koopactiviteiten: goed 
 
De beleidsinstanties, zowel gemeentelijk als provinciaal, zijn tevreden over de samenwerking met Woon-
veer en de informatiedoorstroming. De SHM heeft een permanente directe communicatie met de wel-
zijnspartners, vooral omwille van haar aanwezigheid in de sociale huizen van de beide gemeenten van 
haar werkgebied. Ook is zij een actieve partner in het Lokaal Woonoverleg en is er een vlotte samenwer-
king met de lokale besturen in verband met de planning en realisatie van haar bouw- en renovatiepro-
jecten. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de inspanningen van de SHM op dit vlak als goed. 
 

 In de relatie met de lokale besturen en de partners binnen de sociaal huizen waar de SHM haar 
kantoor heeft of zitdagen houdt, stelt zich Woonveer constructief op in functie van samenwer-
king en het delen van informatie. Algemeen verloopt de communicatie van de SHM met de lokale 
besturen goed, wat werd bevestigd door de verschillende partijen die de visitatiecommissie kon 
spreken.  
 

 Woonveer vervult haar communicatieplicht tegenover de VMSW, het agentschap Inspectie RWO 
en het agentschap Wonen Vlaanderen op correcte manier. Zij neemt deel aan de info- en over-
legmomenten die door deze besturen worden georganiseerd. Voorafgaand aan, tijdens en na de 
visitatie werden de nodige stukken tijdig en correct aangeleverd.  
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 Woonveer is een actieve partner op het Lokaal Woonoverleg in Puurs-Sint-Amands en in Bornem. 

Zij legt er haar plannen voor nieuwe projecten tijdig ter bespreking voor en staat open om deze 
plannen aan te passen. De mandatarissen en medewerkers van de lokale besturen die de visita-
tiecommissie kon spreken zijn positief over de open opstelling van de SHM naar hen toe, de 
informatiedeling en de samenwerking. 
 

 De SHM informeert haar partners gedetailleerd via het jaarverslag. Daarin licht zij haar visie en 
werking uitvoerig toe, met een overzicht van haar patrimonium, bouw- en renovatieprojecten, 
personeel en financiën. Door het plaatsen van het jaarverslag op de website zou de SHM meer 
bekendheid aan haar werking kunnen geven, niet alleen naar de partners, maar ook naar de 
(kandidaten-)huurders en -kopers toe.  Dit zou de visitatiecommissie een goede zaak vinden (zie 
OD 6.1).   

 

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling huuractiviteiten: voor verbetering vatbaar 
Beoordeling koopactiviteiten: voor verbetering vatbaar 
 
Van een SHM wordt verwacht dat ze op een objectieve en systematische wijze peilt naar de tevredenheid 
van de klanten en de resultaten hiervan vertaalt in concrete verbeteracties. Woonveer voerde tijdens de 
visitatieperiode slechts één tevredenheidsbevraging uit onder het huurderspubliek, namelijk in 2017 bij 
de huurders van het renovatieproject Fabiolapark in Puurs-Sint-Amands. Om zich een beeld te vormen 
van de tevredenheid bij de sociale ontleners vraagt de SHM hen deel te nemen aan de tevredenheidsen-
quêtes van de VMSW, doch hierbij is de participatiegraad erg laag en wordt niet gepeild naar de klant-
tevredenheid bij aankoop van een sociale woning. De visitatiecommissie vindt de prestatie van de SHM 
voor verbetering vatbaar. Zij beveelt haar aan om dringend werk te maken van de vereiste objectieve en 
systematisch terugkerende tevredenheidsmeting,  zowel voor de huuractiviteiten als voor de koopacti-
viteiten. 
 

 In 2015 nam de toenmalige SHM Eigen Woning deel aan een pilootproject over het meten van 
klantentevredenheid van het Steunpunt Wonen. In die periode peilde de SHM in Puurs-Sint-
Amands steekproefsgewijs naar de tevredenheid bij de huurders over bepaalde aspecten van de 
dienstverlening. 
Sindsdien voerde de SHM echter slechts één tevredenheidsonderzoek uit, namelijk na ingebruik-
name van de gerenoveerde woningen Fabiolapark in Puurs-Sint-Amands in juli 2017. Toen kregen 
28 huurders (die in een transitwoning hadden gewoond) een vragenlijst voorgelegd die door 11 
huurders werd ingevuld, wat weinig is om er conclusies uit te kunnen trekken. 
De SHM plande in die periode ook een bevraging van de vertrokken huurders, doch dit plan werd 
niet geconcretiseerd. 

 
 Woonveer vraagt de sociale ontleners mee te werken aan de tevredenheidsenquêtes die de 

VMSW jaarlijks afneemt bij deze doelgroep. De respons hierbij is laag. In 2019 stuurden slechts 4 
personen die een sociale lening via Woonveer afsloten de enquête in. Zij waren tevreden tot zeer 
tevreden over de dienstverlening, maar het aantal respondenten was te beperkt om er conclusies 
uit te kunnen trekken voor verbetering van de algemene werking.  
De VMSW-tevredenheidsenquêtes peilen ook slechts beperkt naar de tevredenheid over de 
dienstverlening van de SHM en helemaal niet naar de tevredenheid van de klanten als koper van 
een sociale woning.    
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De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM te weinig inspanningen levert om de tevredenheid bij haar 
klanten te meten. Zij dient werk te maken van een systematische, objectieve en globale tevredenheids-
meting, over de diverse aspecten van haar werking, zowel bij de huurders en kopers van sociale wonin-
gen, als bij de sociale ontleners. De SHM dient hierbij de resultaten en eventueel daaraan gekoppelde 
verbeteracties te communiceren aan de doelgroep. De globale metingen worden best aangevuld met 
gerichte bevragingen, bij voorbeeld naar aanleiding van een gebeurtenis, zoals een verhuis of om de 
effectiviteit van verbeteringsacties te meten. De visitatiecommissie beveelt de SHM aan om een globale 
visie en strategie voor een systematische en objectieve meting van de klanttevredenheid op te maken, 
wat zal bijdragen tot een constante verbetering van de werking van de maatschappij.  
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5.1 Aanbevelingen voor de SHM 
 
De uitkomsten van de prestatiebeoordeling geven aan dat de SHM op de meeste doelstellingen goede 
prestaties levert, maar op drie doelstellingen nog belangrijke stappen kan zetten om haar prestaties te 
verbeteren. Op verschillende plaatsen in dit rapport zijn suggesties gedaan die de goede prestaties kun-
nen borgen voor de toekomst of nog verbeteren. Het is aangewezen dat de SHM die ook meeneemt naar 
de toekomst toe. Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie 
aan de SHM de volgende aanbevelingen: 

1. (OD 1.5) Breng de woonbehoeften en financiële mogelijkheden van de 159 kandidaten in het koopre-
gister beter in kaart, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het ontwikkelen van nieuwe 
projecten.  

2. (OD 2.1) Maak werk van een geïntegreerde renovatie- en onderhoudsplanning. Begin daarbij met het 
realiseren van de acties die nodig zijn om het patrimonium te laten voldoen aan de Vlaamse Woon-
code, gevolgd door het behalen van de ERP2020 doelstellingen en de nodige comfortrenovaties. 
Maak duidelijk hoe het patrimonium zal aangroeien, wat de doelstellingen zijn en wat de vooropge-
stelde tijdstippen zijn om deze doelstellingen te behalen. Begroot de benodigde investeringen en 
zorg dat deze opgenomen zijn in een sluitende financiële planning. Een dergelijke planning zal een 
betere organisatiebesturing en -beheersing mogelijk maken en toelaten om de voortgang van de 
gestelde prioriteiten beter op te volgen.  

3. (OD. 4.3) Werk een onderbouwde visie en strategie uit op de leefbaarheid binnen het huidige en 
toekomstige huurpatrimonium. Maak samen met de huurders een analyse op van de leefbaarheids-
problemen en de verwachtingen van de huurders. Neem op basis van die analyse structurele leef-
baarheidsinitiatieven in de werking op, zoals bijvoorbeeld eigen preventieve acties met de huurders 
ter bevordering van de leefbaarheid of aansluiten op acties van de lokale besturen en andere actoren. 
Dit moet leiden tot een blijvende ondersteuning van de algemene leefbaarheid en van sociale cohesie 
en tot het verhogen van de betrokkenheid van bewoners daarbij. 

4. (OD 4.4) Maak werk van concrete acties om de bewonersbetrokkenheid vorm te geven. Daarbij advi-
seert de visitatiecommissie de SHM de afgesproken aanwerving van een medewerker voor participa-
tie (of de formele interne aanstelling ervan) te realiseren. Een externe organisatie, zoals bijvoorbeeld 
Samenlevingsopbouw kan ingeschakeld worden om deze medewerker te begeleid  Het betrekken van 
de bewoners bij de evaluatie en verbetering van de dienstverlening zal de algemene werking van de 
SHM ten goede komen en de relatie met de huurders en de algemene leefbaarheid in de wijken 
positief beïnvloeden. 

5. (OD 5.2) Maak werk van een gestructureerde rapportering met betrekking tot de leegstand, waarbij 
inzicht geboden wordt in de oorzaken, duurtijd, de gederfde huurinkomsten, de te ondernemen en 
de ondernomen acties en de vermoedelijke datum van verhuur. Dit zal toelaten om de analyses met 
feiten te onderbouwen en de organisatie beter aan te sturen. Bespreek dit overzicht ook periodiek 
met medewerkers, maar ook driemaandelijks met het directiecomité en de raad van bestuur.. 

5. AANBEVELINGEN 
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6. (OD 5.4) Maak werk van een betere financiële rapportering door systematisch een aantal aanvullende 
analyses  te maken met betrekking tot belangrijke financiële parameters zoals leegstand, huurders-
achterstal, en werkings- en onderhoudskosten, en deze rapportering ook systematisch periodiek te 
bespreken. Deze samenvattende tabellen zullen de directieleden en bestuurders toelaten de voort-
gang ten aanzien van bepaalde operationele doelstellingen beter op te volgen.  

7. (OD 6.3) Werk aan een visie en strategie voor een systematische en objectieve meting van de klant-
tevredenheid (bij de diverse categorieën klanten), communiceer de resultaten ervan en koppel er 
concrete verbeteracties voor de globale dienstverlening aan. Dit zal bijdragen tot een constante 
verbetering van de werking van de maatschappij. 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen maatrege-
len 

 
Woonveer levert voor een groot deel van de operationele doelstellingen goede prestaties. De visitatie-
commissie heeft er vertrouwen in dat de maatschappij de aanbevelingen in het rapport zal gebruiken 
om haar werking te verbeteren.  

5.3 Goede praktijken bij de SHM 
 
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die aan-
toonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte 
aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en woonactoren 
wordt gebracht.  
Op basis van de prestatiebeoordelingsmethodiek heeft de visitatiecommissie geen werkwijzen geïdenti-
ficeerd als ‘goede praktijk’.
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BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken 
 
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 
 
- Ivan Van der Taelen  Voorzitter, lid Directiecomité 
- Raf De Blaiser   Ondervoorzitter, lid Directiecomité 
- Muriel Van den Abbeele  Bestuurslid, lid Directiecomité 
- Jürgen Buyst   Bestuurslid, lid Directiecomité 
 
- Bart Smets   Directeur, lid Directiecomité 
 
Medewerkers SHM 
 
- Ann Scheppers   Diensthoofd Klantenrelaties  
- Kristine Meirsman  Medewerker Klantenrelaties 
- Kathleen Van Troyen  Medewerker Klantenrelaties 
-  Ellen De Boeck   Medewerker Sociale Dienst 
-  Katie Holbrechts   Diensthoofd Financiële Dienst 
-  Sara Lambrecht   Diensthoofd Technische Dienst  
- Dennis Cleymans  Medewerker Technische Dienst  
- Eva Vandenbergh  Medewerker Technische Dienst  
- Hans Klinckaert   Medewerker Technische Dienst  
- Inge Baert   Medewerker Technische Dienst  
-  Ingrid Smet   Medewerker Technische Dienst  
-  Sofie Vanhoeck   Medewerker Technische Dienst  
-  Patrick Quintelier  Deskundige Personeel en Organisatie 
 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
 
 Annik Somers  Stedenbouwkundig ambtenaar (a.i.), Gemeente Bornem 
- Maarten Kegels   Huisvestingsambtenaar, Gemeente Bornem 
- Etienne Vergauwen  Huisvestingsambtenaar, Gemeente Puurs-Sint-Amands 
 
Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- Johan Pauwels  Diensthoofd Gebiedsgebonden Werking, Politie 
- Ann Verlinden  Sociale dienst/teamverantwoordelijke, VZW Flegado 
- Ann Hillaert  Coördinator, VZW Optrek 
- Annick Tersago  Directeur Welzijn en Samenleven 
- Peter Van Hoeymissen Voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst, Gem. Puurs-Sint-Amands 
- Danny Peeters  Voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst, Gemeente Bornem 
- Bart Callaerts  Hoofd sociale dienst OCMW, Gem. Puurs-Sint-Amands 
- Lieve De Visscher Maatschappelijk werker (Wonen), Gem. Puurs-Sint-Amands 
- Kris Peelman  Hoofd sociale dienst OCMW, Gemeente Bornem 

BIJLAGEN 
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- Jorni Waumans  Maatschappelijk werker (Wonen), Gemeente Bornem 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- een 20-tal huurders werd door de leden van de visitatiecommissie opgebeld 
 
De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 
 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 
 
- Koen Van den Heuvel Burgemeester, Gemeente Puurs-Sint-Amands 
- Kristof Joos  Burgemeester, Gemeente Bornem 
- Raf De Blaiser  Schepen Wonen, Gemeente Puurs-Sint-Amands 
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BIJLAGE 2: Lijst met veel gebruikte begrippen en afkortingen  
 
Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale huisvestings-
maatschappij. De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM in staat te stellen 
haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de SHM als lezer voor ogen 
heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor een SHM zeer vertrouwd zijn, 
maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van afkortingen en veel ge-
bruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij het lezen van het rapport. Volledigheid is niet onze 
bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in de sociale huisvestingssector verdui-
delijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties van deze SHM. Voor meer informatie 
verwijzen we graag naar de website www.wonenvlaanderen.be.  
 
 

aankopen goede woningen: Een sociale huisvestingsmaat-
schappij (SHM) kan op verschillende manieren haar patrimo-
nium uitbreiden. Naast het realiseren van nieuwbouw kan een 
SHM ook ‘goede woningen’ aankopen op de privé-markt op 
voorwaarde dat de op de privé-markt aangekochte ‘goede 
woningen’ onmiddellijk als sociale huurwoningen verhuurd 
kunnen worden of dat deze een investering van maximaal 
15.000 euro (exclusief btw) per woning vereisen om als sociale 
huurwoningen te kunnen verhuren. Zoals voor de realisatie 
van een nieuwe woning, kan de SHM voor de aankoop van 
een goede woning beroep doen op een gesubsidieerde finan-
ciering, waarvan het maximumbedrag gelijk is aan de som 
van het subsidiabele bedrag van de grondverwerving en het 
subsidiabele bedrag van de bouw van een sociale huurwo-
ning. 

aanmelding of aangemelde woningen: Om voor een subsidie 
in aanmerking te komen moest een SHM tot 31 oktober 2017 
als eerste stap een nieuw te realiseren woning ‘aanmelden’ bij 
de VMSW. Artikel 4.17 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 
van 2021 spreekt echter niet langer van aangemelde wonin-
gen. Vanaf dan spreken we over de “projectenlijst”, als refe-
rentiebasis. Om op die projectenlijst te komen moet een SHM 
verschillende stappen doorlopen (zie ook Lokale beleidstoets 
en Renovatietoets). 

actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 
de SHM woningen verhuurt of zal verhuren en/of sociale 
koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of 
in de voorbije 10 jaar heeft gerealiseerd. Dit terrein wordt af-
gebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM zelf die 
aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels 
zal verhuren of realiseren.  Het staat een SHM vrij om een 
onderscheid te maken in een actieterrein voor huuractivitei-
ten en een actieterrein voor koopactiviteiten Gemeenten 
waarin een SHM woningen ontwikkelt of verhuurt behoren 
automatisch tot het actieterrein van een SHM. 

actualisatie: Elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt, 
houdt een inschrijvingsregister bij waarin de kandidaat-huur-
ders zijn opgenomen, ook ‘wachtlijst’ genaamd.  De SHM is 
verplicht om minstens elk oneven jaar de wachtlijst te actua-
liseren. Bij elke actualisatie kijkt de SHM de gezinssamenstel-
ling na en controleert ze de inkomensvoorwaarde. De kandi-
daat-huurder krijgt op dat moment ook de mogelijkheid om 
zijn voorkeuren te wijzigen. De SHM kan de actualisatie op 
twee manieren aanpakken. Ten eerste kan de SHM alle kandi-
daat-huurders een actualisatiebrief bezorgen met de vraag of 

ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog voldoen aan de inko-
mensvoorwaarde en of hun gezinssituatie nog dezelfde is als 
op het moment van de initiële inschrijving of de vorige actu-
alisatie. De kandidaat-huurders moeten binnen de daartoe 
vooropgestelde termijn de opgevraagde gegevens bezorgen 
aan de SHM. Als de SHM geen antwoord ontvangt, verstuurt 
ze een herinneringsbrief aan de kandidaat-huurder (aan het 
in het rijksregister opgenomen adres, tenzij de kandidaat-
huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling 
naar een ander adres te verzenden). Als de kandidaat-huurder 
niet op deze herinneringsbrief reageert of niet meer aan de 
inkomensvoorwaarde voldoet, wordt hij geschrapt uit het in-
schrijvingsregister en verliest hij zijn plaats op de wachtlijst, 
tenzij hij kan aantonen dat er sprake is van overmacht. Vol-
gens de tweede manier om te actualiseren moet de kandi-
daat-huurder alleen reageren op de bovenvermelde brief als 
de informatie uit de KSZ fout is of als hij zijn keuzes wil wij-
zigen. Hij moet dus niet reageren als de informatie correct is 
en hij zijn eerder gemaakte keuzes wil behouden. Er zal dan 
ook geen herinneringsbrief moeten worden gestuurd. Alleen 
als de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inkomens-
voorwaarde, moet de SHM wel vragen om recente inkomens-
gegevens te bezorgen. Reageert hij niet binnen de vooropge-
stelde termijn of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet 
aan de inkomensgrens, wordt hij geschrapt uit het inschrij-
vingsregister. De SHM bepaalt in haar intern huurreglement 
welke wijze van actualisatie ze hanteert.. 

ADL-woningen: Een ADL-woning is een in functie van het fa-
ciliteren van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL) 
(opstaan, zich wassen, zich aankleden, eten, iets vastnemen, 
iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen, ...) aangepaste wo-
ning waarbij de bewoner, voor een aantal dagelijkse activitei-
ten, een beroep kan doen op een vergunde zorgaanbieder. Het 
bouwen van ADL-woningen is uitdovend.. Bestaande ADL-wo-
ningen blijven uiteraard bestaan.  

BECO of Beoordelingscommissie: de BECO is een commissie die 
bestaat uit een vertegenwoordiger van de minister van Wo-
nen, van VMSW, van Wonen-Vlaanderen, van VVH/VLEM en 
van het VWF. De BECO bepaalt binnen de budgettaire ruimte 
vastgesteld door de Vlaamse Regering het budget per deel-
programma, kan beleidsaanbevelingen formuleren en beslist 
over de opname (en schrapping) van projecten uit de pro-
jectenlijst op de meerjarenplanning en korte termijnplanning. 

bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de aan-
koop van een woning, het behoud van de woning in geval van 
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echtscheiding, het beëindigen van samenwoning of het reno-
veren van hun enige woning twee soorten sociale leningen 
afsluiten: (1°) leningen verstrekt door het Vlaams Woning-
fonds (VWF) en (2°) leningen verstrekt door Erkende Krediet-
maatschappijen (EKM’s). De door de het VWF verstrekte lenin-
gen worden ‘bijzondere sociale leningen’ genoemd omdat de 
Vlaamse overheid de financiering van die leningen subsidi-
eert, waardoor het VWF lagere rentetarieven hanteert dan de 
meeste private banken en geen eigen kapitaalinbreng ver-
wachten. Zowel de woning als de ontlener moeten aan be-
paalde voorwaarden voldoen (o.a. inkomens- en eigendoms-
voorwaarden, voorwaarden qua maximale verkoopwaarde, 
enz). De ‘bijzondere sociale lening’ wordt door het VWF ook 
‘Vlaamse Woonlening’ (cf. www.vlaamswoningfonds.be) ge-
noemd. Particulieren kunnen ze afsluiten aan het loket van 
een aantal SHM’s die optreden als kredietbemiddelaar voor 
het VWF De EKM’s verstrekken sociale leningen waarvoor er 
andere voorwaarden gelden. Zo geldt er bijvoorbeeld geen in-
komensvoorwaarde in functie van het toekennen van een so-
ciale lening door een EKM. Voor de financiering van deze so-
ciale leningen voorziet het Vlaamse Gewest enkel in een ge-
westwaarborg en niet in een subsidie, wat een grote impact 
heeft op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale lenin-
gen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld, en 
die niet in aanmerking komen voor een ‘bijzondere sociale 
lening’ bij het VWF, toch een eigen woning kunnen verwerven, 
zonder dat ze daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat 
bij private banken gebruikelijk is. Er zijn momenteel iets min-
der dan 20 EKM’s actief, verspreid over heel Vlaanderen (cf. 
www.sociaal-woonkrediet.be). 

Bindend Sociaal Objectief (BSO): In het decreet houdende het 
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per ge-
meente), onder meer inzake de bijkomend te realiseren sociale 
(koop en huur)woningen en kavels, een Bindend Sociaal Ob-
jectief (BSO) bepaald. De nulmeting is de situatie op 31 decem-
ber 2007. Vanaf dan wordt de toename van het aantal sociale 
(koop en huur)woningen en kavels jaarlijks gemeten. Dit laat 
toe om vast te stellen of het vooropgestelde BSO al dan niet 
tijdig wordt of zal worden gerealiseerd. 

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (cf. www.caw.be)  

CBO-oproep: Een Constructieve Benadering Overheidsop-
drachten-oproep of kortweg CBO-oproep betreft een perio-
dieke oproep die de VMSW lanceert bij private actoren om 
voorstellen in te dienen voor de gunning van een of meer 
aannemingsovereenkomsten, in de vorm van een onderhan-
delingsprocedure, met private inbreng van grond, voor het 
ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen bin-
nen een door de beoordelingscommissie vastgesteld budget. 

convenant: Een ‘convenant’ is een overeenkomst waarin par-
tijen gemaakte afspraken vastleggen over het te voeren be-
leid, de na te streven doelstellingen en de op te zetten samen-
werking.  

C2008: De ‘C2008/Concepten voor sociale woningbouw’ be-
treft de tot 31/10/2017 voor bouwheren en ontwerpers gel-
dende leidraad. Onderwerpen zoals ‘geïntegreerd ontwerpen’, 
‘lokaal overleg’, ‘aanpasbaar en aangepast bouwen’, ‘EPB’, 
‘akoestiek’ en ‘onderhoud en renovatie’ komen daarin uitge-
breid aan bod. De C2008 was voorheen van toepassing op elk 
project en elk voorontwerp waarvoor een SHM een aanvraag-
dossier indiende. De ‘C2008’ werd met ingang van 01/11/2017 

vervangen door bouwtechnische en conceptuele normen en 
richtlijnen (zie ook ontwerpleidraad en simulatietabel). 

Design and Build-oproep: Een Design and Build-oproep is een 
periodieke oproep bij private actoren om voorstellen in te 
dienen voor de gunning, in de vorm van een open of beperkte 
offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure, voor het 
ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen. 

EKM: Erkende kredietmaatschappij (zie Bijzondere sociale le-
ning) 

EPB: EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'. Alle 
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding 
wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. 
Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen 
hebben betrekking op de thermische isolatie, de energiepres-
tatie, de netto-energiebehoefte qua verwarming, het binnen-
klimaat (ventilatie en oververhitting) (cf. www.vlaanderen.be).  

EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert poten-
tiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de wo-
ning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning 
te koop of te huur staat. Het attest wordt opgemaakt door 
een erkende energiedeskundige type A (cf. www.vlaande-
ren.be en www.energiesparen.be). 

erkenningenbesluit: De bepalingen uit het voormalige ‘erken-
ningenbesluit’ (het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaar-
den en de procedure voor de erkenning als sociale huisves-
tingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor 
de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestings-
maatschappijen) werden geïntegreerd in het eengemaakt Be-
sluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, en zijn te vinden onder 
de artikelen 4.96 tot en met 4.128. 

ERP 2020: Het EnergieRenovatieProgramma (ERP) 2020 van 
de Vlaamse overheid is een urgentieprogramma waarbij be-
oogd wordt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd zijn, alle en-
kele beglazing vervangen is door isolerend glas en alle verou-
derde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen zijn ge-
bannen. De gegevens van de patrimoniumenquête inzake 
ERP2020 zijn in geaggregeerde vorm per SHM opgenomen in 
de prestatiedatabank.  

E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een 
woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger 
de woning is. 

FS3: FS3 staat voor “derde financieringssysteem voor de reali-
satie en renovatie van sociale huurwoningen” en bouwt ver-
der op het vorige NFS2 (nieuw tweede financieringssysteem, 
dat op 1 januari 2008 in werking trad). Beide systemen zorgen 
ervoor dat SHM’s (via de VMSW) voor de financiering van so-
ciale huurprojecten een beroep doen op renteloze leningen 
dewelke voorzien in een aflossingstermijn van 33 jaar. De le-
ning wordt begrensd door bepaalde prijsplafonds, waarmee 
maximaal bedragen per type bouwverrichting bedoeld wor-
den. FS3 is een verfijning van NFS2 opdat de uitgaven van een 
SHM (vnl. kapitaalaflossingen) beter afgestemd worden op de 
(huur)inkomsten. 

goede woning: Een ‘goede woning’ is een bebouwd onroerend 
goed dat in aanmerking komt voor een snelle verhuring als 
sociale huurwoning. Zie ook “aankopen goede woning”. 
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GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De Gewestelijke Sociale 
Correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarmee de Vlaamse 
overheid lagere huurinkomsten van SHM’s door huurders met 
een lager inkomen compenseert. De subsidie dekt het verschil 
tussen de reële inkomsten van de SHM's en een aantal geob-
jectiveerde uitgaven.. GSC is bedoelt als sluitstuk van het fi-
nancieringssysteem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtin-
gen inzake sociale woningen. 

huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalings-
achterstallen van huurders aan SHM’s. Het kan daarbij gaan 
om huurachterstallen, niet-betaalde huurlasten evenals ach-
terstallige kosten voor uitgevoerde werken of aangerichte 
schade. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te maken 
tussen SHM’s worden alle (over meerdere jaren) onbetaalde 
facturen (aan de huurders) gedeeld door alle (aan de huur-
ders) in één jaar gefactureerde bedragen.  

IGS: intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteu-
ning van het lokaal woonbeleid 

instandhouding: Instandhouding betreft investeringen in de 
renovatie, verbetering of aanpassing van bestaande wonin-
gen, gebouwen of niet-residentiële ruimten. 

intern huurreglement: Een intern huurreglement is een open-
baar document ter uitvoering van de bepalingen van boek 6 
van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 . De SHM geeft 
hierin minimaal de concrete regels aan die een verdere invul-
ling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden ge-
maakt, en waarin in voorkomend geval de specifieke toewij-
zingsregels (vervat in het gemeentelijk of intergemeentelijk 
toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 6.1, eerste lid, 
3° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

korte termijnplanning: De korte termijnplanning betreft de 
planning van verrichtingen waarvan de uitvoering of gun-
ningsprocedure binnen een termijn van vier maanden opge-
start kan worden. De beoordelingscommissie (zie BECO) be-
slist minstens drie keer per jaar over de programmatie van 
sociale woonprojecten. Ze programmeert projecten op de 
meerjarenplanning en op de korte termijnplanning.  

lokaal woonoverleg: In de Vlaamse Wooncode is voorzien dat 
elke gemeente minstens één keer per jaar samen met de soci-
ale woonorganisaties en, in voorkomend geval, andere woon- 
en welzijnsactoren die op haar grondgebied werken, de doel-
stellingen bespreekt op het vlak van wonen op korte of mid-
dellange termijn evenals de relatie daarvan met sociale en an-
dere woonprojecten 

KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Hiermee wordt verwezen 
naar de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel 
ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. Deze 
bepalingen werden inmiddels geïntegreerd onder boek 6 van 
het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 

K-waarde of K-peil: de K-waarde geeft het algemene isolatie-
niveau van een woning aan. De K-waarde moet zo laag mo-
gelijk zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat een wo-
ning beschikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om 
warmteverliezen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend 
aan de hand van de U-waarden (zie U-waarde) van de ver-
schillende bouwdelen en ook de compactheid van het ge-
bouw speelt een belangrijke rol. Dit is immers logisch, want 
een compact gebouw heeft minder geveloppervlakte langs 

waar warmte verloren kan gaan. De EPB-wetgeving verplicht 
een K-waarde van ten hoogste K40 (of 40 W/m²K) 

leegstand: Inzake leegstand dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen structurele leegstand en frictieleegstand: 

- structurele leegstand: binnen de visitatiemethodiek wordt 
een woning als structureel leegstaand beschouwd wanneer 
deze woning gedurende minimaal zes maanden leeg staat 
of als gevolg van de geplande uitvoering van een renovatie- 
of bouwproject gedurende minimaal zes maanden zal leeg-
staan; SHM’s dienen in hun rapportering aan de VMSW zelf 
aan te geven of een woning al dan niet structureel leeg 
staat;  

- frictieleegstand: frictieleegstand is in theorie de noodzake-
lijke leegstand om de woningmarkt naar behoren te doen 
functioneren; in de context van de sociale woningmarkt en 
de visitatiemethodiek wordt frictieleegstand beschouwd als 
een woning die op de laatste dag van een kalenderjaar niet 
verhuurd is en niet door een SHM als structureel leegstaand 
werden aangeduid. 

lokale woontoets: Als eerste stap in de programmatiecyclus 
moet de SHM voor elke project (nieuwbouw, vervangings-
bouw of grootschalige renovatie) aan de gemeente vragen om 
een lokale woontoets uit te voeren en daarover een gunstige 
beslissing te nemen. Die lokale woontoets bestaat uit een 
toets aan het bindend sociaal objectief (zie BSO), een toets 
aan het gemeentelijk beleid, en een verbintenis om de infra-
structuur over te nemen in het openbaar domein van de ge-
meente. 

meerjarenplanning: De meerjarenplanning betreft de planning 
van de verrichtingen waarvan de uitvoering of de gunnings-
procedure binnen een termijn van drie jaar opgestart kan 
worden.  

nulmeting: zie Bindend Sociaal Objectief (BSO) 

OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  

OD of operationele doelstelling: Een operationele doelstelling 
(OD) is een uit een strategische doelstelling afgeleide presta-
tiegerichte doelstelling voor SHM's. Aan elke operationele 
doelstelling zijn één of meerdere vereisten verbonden.  Veelal 
worden meerdere operationele doelstellingen uit één strate-
gische doelstelling afgeleid.  

ontwerpleidraad sociale woningbouw (bouwtechnische en 
conceptuele richtlijnen): In de ‘ontwerpleidraad sociale wo-
ningbouw’ wordt het vereiste kwaliteits- en comfortniveau 
van sociale woningen wordt beschreven. Daarbij gaat ook 
aandacht naar de meest kostenefficiënte wijze waarop dat 
niveau kan worden bereikt. De richtlijnen hebben betrekking 
op de inplanting en de omgeving, de planfunctionaliteit, het 
wooncomfort, de stabiliteit en de technieken. De ontwerplei-
draad maakt intrinsiek deel uit van het geldende kader om 
sociale woningen te ontwerpen, te bouwen, te renoveren en 
de kostprijzen ervan te bepalen.  

prestatiedatabank: De prestatiedatabank is de digitale data-
bank, waarin de omgevings-, effect-, en prestatie-indicatoren 
van de SHM’s zijn opgenomen. Van die gegevens vertrekt de 
visitatiecommissie bij het beoordelen van de prestaties van 
een SHM. 

projectenlijst: de projectenlijst bevat een lijst met projecten 
waarvan de verrichtingen principieel vatbaar zijn voor pro-
grammatie (en dus subsidiëring). Behoudens uitzonderingen 
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moeten alle projecten eerst een lokale beleidstoets doorlopen 
(en renovatie- of vervangingsbouwprojecten ook een renova-
tietoets) alvorens ze op de projectenlijst kunnen komen. Na-
dat een project op de projectenlijst staat, kan het achtereen-
volgens op de meerjarenplanning en de korte termijnplanning 
komen, alvorens het project in uitvoering gaat. 

recht van voorkoop: SHM’s kunnen in bepaalde daartoe aan-
gewezen gebieden een 'recht van voorkoop' uitoefenen. In-
dien in die gebieden een woning of een bouwgrond wordt 
verkocht, kan een SHM die woning of bouwgrond aankopen 
aan dezelfde voorwaarden als de kandidaat-kopers. Het recht 
van voorkoop heeft tot doel om SHM’s in staat te stellen be-
paalde woningen of voor woningbouw bestemde percelen te 
verwerven om die vervolgens aan te wenden in functie van 
het realiseren van sociale huur- of koopwoningen of sociale 
kavels. 

renovatietoets: Voor renovatie- of vervangingsbouwprojecten 
moet de VMSW een gunstig advies leveren in het kader van 
de renovatietoets om het project op de projectenlijst te zet-
ten. De renovatietoets komt na de verplichte lokale beleids-
toets die de gemeente uitvoert en omvat een advies over de 
rationaliteit van het voorgestelde project. 

samenlevingsopbouw: sector van buurt- en opbouwwerk 

simulatietabel: Simulatietabellen zijn bedoeld om SHM’s een 
raming te laten maken van hun projecten en worden sinds 
2013 ook gebruikt om het maximaal investeringsbedrag te be-
rekenen, waarvoor een SHM een gesubsidieerde lening kan 
krijgen. Het maximaal subsidiabel bedrag wordt voor elke wo-
ning afzonderlijk berekend, en is o.a. afhankelijk van de te re-
aliseren woonoppervlakte. 

sociale last: Het begrip ‘sociale last’ werd ingevoerd via het 
decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) dat dateert van 27 
maart 2009. Het in een bouwvergunning opleggen van een 
sociale last verplichte de verkavelaar of bouwheer ertoe om 
in bepaalde gevallen handelingen te stellen opdat, in verhou-
ding met het door hem of haar beoogde verkavelings- of 
bouwproject, tevens in een sociaal woonaanbod zou worden 
voorzien. In alle gemeenten die niet op een vastgestelde wijze 
aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) voldeden, werd aan-
vankelijk, inzake bepaalde stedenbouwkundige en verkave-
lingsaanvragen, een sociale last opgelegd. Het Grondwettelijk 
Hof heeft bij arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 de in 
het DGPB vooropgestelde regeling inzake de sociale lasten (cf. 
artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB) vernietigd. Bij beschik-
king van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging uit-
gebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk 
verbonden zijn met de sociale lastenregeling. Meer in het bij-
zonder werden de bepalingen vernietigd inzake de geweste-
lijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel 
4.1.8 t.e.m. artikel 4.1.11 DGPB), de normen sociaal woonaanbod 
in plangebied (art. 4.1.12 en 4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke 
typebepaling voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal 
woonaanbod (artikel 7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen 
van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), 
waaronder het bindend sociaal objectief, het gemeentelijk ac-
tieprogramma en de regeling inzake het bescheiden woon-
aanbod, blijven onverkort gelden. 

sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

SVK: Sociaal Verhuurkantoor (cf. www.vmsw.be en 
www.huurpunt.be) 

toewijzingsreglement: Het ‘toewijzen’ gebeurt op basis van 
strikte regelgeving die in boek 6 van het Besluit Vlaamse Co-
dex Wonen van 2021  is opgenomen. Gemeenten of interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden kunnen in bepaalde 
gevallen en onder strikte voorwaarden bijkomende specifieke 
voorrangsregels qua toewijzing bepalen. Zo kan een gemeente 
of een intergemeentelijk samenwerkingsverband rekening 
houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, 
met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen Die 
specifieke toewijzingsregels worden opgenomen in een toe-
wijzingsreglement. (cf. art. 6.27 van het Besluit Vlaamse Codex 
Wonen van 2021).  

toezichthouder: de toezichthouder voor de sociale huisves-
ting, vermeld in artikel 4.81 van de Vlaamse Codex Wonen 

U-waarde: De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er verlo-
ren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurver-
schil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-
waarde wordt daarom uitgedrukt in W/m²K en moet best zo 
laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat 
er weinig warmte verloren gaat. 

VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(cf. www.vaph.be)  

verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de moge-
lijkheid om een beperkt deel van haar sociale huurwoningen 
te verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel 
strikte voorwaarden verbonden. Verhuring buiten sociaal 
huurstelsel is mogelijk aan openbare besturen, welzijnsorga-
nisaties of organisaties die daartoe door de Vlaamse Regering 
erkend zijn (cf. boek 6, deel 11 van het Besluit Vlaamse Codex 
Wonen van 2021). 

VIVAS: Vereniging Inwoners VAn Sociale woningen 

Vlaamse woonlening: zie ‘bijzondere sociale lening’ 

Vlabinvest: Vlabinvest (voluit: Vlaams Agentschap voor Grond- 
en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de moge-
lijkheid om via een investeringsfonds betaalbare kavels, huur- 
en koopwoningen in de Vlaamse rand rond Brussel te realise-
ren zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in 
hun buurt kunnen blijven wonen. SHM’s kunnen met een Vla-
binvestfinanciering zowel huur- als koopwoningen aanbie-
den. De toelatingsvoorwaarden voor een Vlabinvestwoning 
zijn ruimer dan voor sociale woningen, maar ook de huurprij-
zen en verkoopprijzen liggen doorgaans hoger. 

VLEM: Vlaamse Erkende Maatschappijen (SHM’s die sociale 
koopwoningen ter beschikking stellen) 

VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (cf. 
www.vmsw.be)  

voorrangsregels: Artikel 6.19 van het Besluit Vlaamse Codex 
Wonen van 2021  bepaalt de voorrangsregels die van toepas-
sing zijn als een SHM een sociale huurwoning toewijst. Artikel 
6.20 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021  bepaalt 
een aantal voorrangsregels waarbij een SHM vrij kan kiezen 
of ze die al dan niet toepast.   

VTE of voltijdse equivalent: Een voltijdse equivalent is een re-
keneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd ge-
zegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds werk-
nemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 VTE. 

VVH: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 
(www.vvh.be)  
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VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(www.vvsg.be) 

VWF: Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be) 

wachtlijst: zie actualisatie 

Wonen-Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap 
zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, deel uitma-
kend van de Vlaamse overheid. (cf. www.wonenvlaande-
ren.be)  

Woonmaatschappij: de woonmaatschappij is de vennoot-
schap die volgens het regeerakkoord 2019-2024 de huuracti-
viteiten van de bestaande SHM’s en SVK’s zal verenigen en als 
enige sociale woonactor actief zal zijn in een door de Vlaamse 
Regering af te bakenen werkingsgebied. 
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          21 december 2021 
         
         
        De heer Matthias Diependaele 
        Minister van Wonen 
 

       De heer Wouter Coucke  
Voorzitter visitatiecommissie 

 
         
 
 
        
 
 

Betreft : cvba Woonveer Klein-Brabant ; visitatie dd. 27 & 28 mei 2021 / reactie 
op het definitief visitatierapport. 

 Uw contactpersoon : Bart Smets (03/740.00.29) 
    Visitatie 2021 
 
 Meneer de Minister, 

Geachte heer, 
 

We verwijzen naar uw mailbericht dd. 28/11/2021, waarbij u ons het definitieve 
visitatierapport hebt bezorgd. 
 
Vooreerst houden we eraan de visitatiecommissie te danken voor de constructieve 
benadering bij de prestatiebeoordeling. 
O.i. kadert de visitatiecommissie -gelet op de beoordelingsmethodiek die 
voorgeschreven wordt in het draaiboek prestatiebeoordeling- onze prestaties in de 
diverse prestatievelden correct en houdt ze bij de beoordeling van onze werking ook 
rekening met alle aangehaalde elementen. 
Waar nodig wordt ook verwezen naar de fusie, waarvan de impact erkend wordt. 
Bovendien stellen we tot onze tevredenheid vast dat de bevraging van onze huurders 
en diverse partners op heel wat vlakken een positieve beoordeling opleverde. 
 
Zowel de leden van de raad van bestuur als de medewerkers hebben ervaren dat de 
visitatie grondig werd voorbereid en de gesprekken in een sfeer van gelijkheid 
verliepen. 
 
 
 
 
 
 
 



We zijn -na onze fusie- dan ook verheugd om vast te stellen dat de visitatiecommissie 
op 14 operationele doelstellingen een beoordeling ‘goed’ toekent. 
Naast het bestendigen van onze prestaties m.b.t. deze operationele doelstellingen zal 
de komende jaren bijzondere aandacht geschonken worden aan de operationele 
doelstellingen waarvoor een beoordeling ‘voor verbetering vatbaar’ werd toegekend. 
De visitatiecommissie heeft er vertrouwen in dat we de aanbevelingen (waarvan we 
ons volgens de visitatiecommissie vaak ook bewust zijn) zullen gebruiken om onze 
werking te verbeteren. 
De 7 verbeterpunten, waarvan sommige gelieerd zijn aan mekaar, hebben vaak 
betrekking op visievorming, strategie en de vereiste rapportering. 
In dat verband merkt de visitatiecommissie vaak op dat onze benadering van 
individuele dossiers voldoet, maar een globaal beleid ontbreekt.   
 
Enkele verbeterpunten waren reeds vóór onze visitatie blootgelegd, maar konden 
(gelet op de nasleep van de fusie) tegen de visitatie nog niet (volledig) worden 
aangepakt. 
Andere verbeterpunten zijn nieuw en worden in de toekomst verder doorgelicht 
teneinde onze werking ook op dat prestatieveld te verbeteren. 
We koesteren alleszins de ambitie om bij de volgende prestatiebeoordeling op alle 
operationele doelstellingen tenminste een beoordeling ‘goed’ te bekomen. 
 
Hieronder wordt volgens de opbouw van het visitatierapport onze reactie op de 
beoordeling van de operationele doelstellingen (weliswaar deze waarvoor een 
beoordeling ‘voor verbetering vatbaar’ werd toegekend) beschreven. 
 
 
O.D. 1.5. De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende 

groepen (koop). 
  
We stellen vast dat de visitatiecommissie m.b.t. deze operationele doelstelling (voor 
de huuractiviteiten) een beoordeling ‘goed’ toekent. 
We stemmen de nieuw- en vervangbouw van huurwoningen inderdaad af op de 
wachtlijsten, op de gezinssituatie van de (tijdelijk) verhuisde huurders en op de 
inventaris van de over- en onderbezette woningen.  
Tevens beschikken we (in correlatie met het lokaal toewijzingsreglement) over 
diverse woongelegenheden die specifiek aangepast zijn voor senioren en hebben we 
voldoende aandacht voor de toegankelijkheid van ons patrimonium.  
Tenslotte pakken we onder- en overbezetting aan en huisvesten we specifieke 
doelgroepen.  
De visitatiecommissie looft -voor de huuractiviteiten- dan ook onze brede en bewuste 
strategie. 
 
 
 
 
 
 



Omdat we voor koopwoningen slechts een beperkt inzicht hebben in de noden en 
het maximaal budget van onze kandidaat-kopers (en de verkoop bij een hogere 
prijsstelling wat moeilijker loopt), we daarvoor ook geen stelselmatige analyses 
maken noch andere methoden gebruiken om inzicht te krijgen in de noden van de 
(kandidaat-) kopers kende de visitatiecommissie de score ‘voor verbetering vatbaar’ 
toe.  
 
Onze raad van bestuur zal onderzoeken op welke wijze aan deze opmerking gevolg 
kan gegeven worden. 
Daarbij zou de raad desgevallend kunnen overwegen om terug te komen op de 
beslissing (reeds genomen vóór de fusie) om de koopregisters één te maken 
(waardoor er slechts een beperkt inzicht is in de noden van de kandidaten).  
In het algemeen blijkt uit de praktijk dat de kandidaat-kopers vooral interesse 
betonen in de aankoop van een gezinswoning met minimaal 3 slaapkamers en een 
tuin en ze soms afhaken omdat ze op het ogenblik van toewijzing de volledige 
aankoopsom (inclusief notariskosten) niet kunnen betalen of omdat hun 
arbeidssituatie gewijzigd is. 
Er zal onderzocht worden op welke manier we bij inschrijving (of later middels een 
bevraging omdat de woonbehoeften bij inschrijving wel eens verschillen van de 
woonbehoeften bij toewijzing) een (beter) beeld kunnen bekomen over de 
(deel)gemeente waar kandidaat kopers willen wonen of van hun woonbehoeften & 
financiële mogelijkheden in het algemeen, zodat hiermee bij de ontwikkeling van 
nieuwe projecten rekening kan gehouden worden. 
Op korte termijn plannen we alvast een dergelijke bevraging voor ons project 
Buizerdlaan te Bornem (deelgemeente Branst). 
 
 
O.D. 2.1. De SHM staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering,  

aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar 
nodig (huur). 

 
 
De visitatiecommissie merkt terecht op dat we in de nasleep van onze fusie dd. 
18/12/2018 sterk geïnvesteerd hebben in het verkrijgen van voldoende inzicht in de 
kwaliteit van het samengestelde patrimonium.  
Het in kaart brengen van de uitrustingsgraad (woningcondities) met de scorecard 
(huurschatter en renovatieplanning), dat de basis vormt voor de planning van 
vervangbouw, renovaties en groot onderhoud (acties waarmee een SHM de kwaliteit 
van haar patrimonium verbetert) was -mede door het vertrek van enkele 
medewerkers mét patrimoniumkennis- bijzonder arbeidsintensief.  
 
Onze globale planning bevat per kwartaal een overzicht van de looptijd van alle 
projecten (renovatie, vervangbouw en nieuwbouw) en de totale kostprijs ervan, wat 
ons toelaat prioriteiten te stellen en tevens een overzicht biedt voor de kosten en de 
werklast in onze organisatie.  
 
 



We zullen verder bekijken op welke manier een integraal overzicht kan bekomen 
worden, met een inzicht in de aangroei van het patrimonium, de realisatie van het 
BSO en de voortgang in het behalen van de ERP2020-doelen, waardoor een betere 
organisatiesturing en -beheersing door de directie en raad van bestuur mogelijk 
wordt.  
De voorbije jaren lag de focus op het verbeteren van de kwaliteit van het 
patrimonium door vervangbouw, wat een serieuze werklast voor de organisatie met 
zich bracht. 
Ondanks de inspanningen voldoet de kwaliteit van een aanzienlijk deel van het 
(oudere) patrimonium nog niet aan de hedendaagse normen (cf. de ERP-doelstelling 
voor dakisolatie en de relatief lage conditiescore). 
Het is onze ambitie om hierin de komende jaren vooruitgang te boeken.  
De voorbije maanden werd hiertoe in diverse raden van bestuur alvast een mooie 
aanzet gegeven, enerzijds door concrete gunningen in dossiers m.b.t. de isolatie van 
daken & de vervanging van kachels door technische installaties centrale verwarming 
en anderzijds de bepaling van de visie/werkwijze voor de vervanging van keukens, 
badkamers en elektrische installaties, waardoor meteen ook ingespeeld wordt op de 
suggestie van de visitatiecommissie om te beginnen met het realiseren van acties die 
nodig zijn om het patrimonium te laten voldoen aan de Vlaamse Wooncode, gevolgd 
door het behalen van de ERP2020 doelstellingen en de nodige comfortrenovatie. 
 
 
O.D. 3.1. De SHM bouwt prijsbewust (koop). 
 
Vooreerst zijn we verheugd vast te stellen dat de visitatiecommissie m.b.t. deze 
operationele doelstelling (huur) een beoordeling ‘goed’ toekent. 
 
Voor de koopactiviteiten wordt een beoordeling ‘voor verbetering vatbaar’ 
toegekend op basis van het gegeven dat de mediaan verkoopprijs van een 
koopwoning in de periode 2015-2018 aanzienlijk steeg (van 193.314 € naar 232.722 
€) en bij de verkoop van 4 BEN woningen in het project Paepenhof te Puurs-Sint-
Amands (deelgemeente Breendonk) hogere verkoopprijzen werden vastgesteld (cf. 
de grondprijs werd vastgesteld op 90% van de venale waarde) en de verkoop minder 
vlot liep dan verwacht.  
Er dient echter opgemerkt dat de recente verkopen geschiedden conform de nieuwe 
regeling van het Overdrachtenbesluit, zodat de verkoopprijs berekend werd op basis 
van de venale waarde van de sociale koopwoning (grond + woning), waarop een 
korting kan worden toegestaan. 
Bijgevolg is de geschatte venale waarde sterk richtinggevend.  
Bovendien was er minder marge, temeer daar de rechtsvoorganger van Woonveer 
(SHM Kleine Landeigendom) de subsidie (SV – subsidie verwerving) niet (tijdig) had 
aangevraagd, wat een aanzienlijke impact had op de verkoopprijs. 
 
De raad neemt alleszins nota van de aanbeveling van de visitatiecommissie om de 
verkoopwaarde van koopwoningen opnieuw te evalueren in functie van de 
draagkracht van de kandidaat-kopers. 
In dat verband wordt ook verwezen naar OD 1.5. 



  
O.D. 4.3. De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan (huur). 
 
We noteren dat de visitatiecommissie bevestigt dat Woonveer in haar acties inzake 
leefbaarheid (die zich quasi uitsluitend situeren op het vlak van overlast door 
sluikstorten en het niet netjes houden van de gemeenschappelijke delen van de 
appartementsblokken) ervan getuigt voldoende alert te zijn om de 
leefbaarheidsproblemen tijdig vast te stellen en aan te pakken. 
Met name wordt in het rapport opgemerkt dat zowel de welzijnsactoren als de 
huurders die de visitatiecommissie kon spreken het beperkt voorkomen van 
leefbaarheidsproblemen bevestigen evenals het feit dat we deze goed, weliswaar 
vooral individueel, aanpakken. 
 
Anderzijds stelt de visitatiecommissie dat (conform het draaiboek 
prestatiebeoordeling) een expliciete visie op de leefbaarheidsproblematiek, 
gekoppeld aan preventieve en leefbaarheidsbevorderende acties voor een SHM een 
vereiste is, waardoor de prestaties voor deze operationele doelstelling als ‘voor 
verbetering vatbaar’ beoordeeld worden, met de aanbeveling om een onderbouwde 
visie en strategie op leefbaarheid binnen het huidige en toekomstige 
huurpatrimonium uit te werken. 
Daarbij nemen we de suggestie van de visitatiecommissie mee om in overleg met en 
met medewerking van de huurders (zie ook OD. 4.4) te starten met een analyse van 
de leefbaarheidsproblemen en de verwachtingen in dat verband, teneinde 
structurele leefbaarheidsinitiatieven te nemen, wat de algemene leefbaarheid en 
sociale cohesie moet verhogen. 
In dat verband vond de visitatiecommissie onze participatie aan de voorbereidingen 
van 'Blokbusters' (Radio Gaga) alvast een mooi initiatief als basis van een meer 
verbindende werking in onze woonwijken. 
 
 
O.D. 4.4. De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij  
   wijkbeheer (huur). 
 
 
Onze SHM scoort minder goed bij het betrekken van bewonersgroepen bij sociale 
huurprojecten en wijkbeheer.  
Behoudens onze inspanningen in het kader van de begeleiding van huurders bij 
renovatie- of vervangbouwprojecten en de nuttige invulling van de 
basisbegeleidingstaken merkt de visitatiecommissie in dit verband op dat we nog 
geen visie hebben om bewoners actief & collectief te betrekken bij wijkbeheer en 
projecten. 
We nemen dan ook nota van de aanbeveling om werk te maken van concrete acties 
waarbij de bewoners betrokken worden bij hun woonomgeving en onze algemene 
werking, wat ongetwijfeld een gunstige impact zal hebben op onze werking, de 
relatie met onze huurders én de algemene leefbaarheid in de wijken. 
 



Op basis van de ervaringen van andere SHM’ en & desgevallend een bevraging bij de 
huurders zal de raad van bestuur beoordelen op welke manier bewonersgroepen 
kunnen betrokken worden en binnen welke woninggroepen er meer nood bestaat 
aan overleg, dat alleszins betrekking zal hebben op collectieve problemen of 
verzuchtingen. 
Ook de modaliteiten ervan zullen moeten bepaald worden. 
Door de eigenheid van ons patrimonium (cf. ‘versnipperd’ door de verkoop de 
voorbije decennia aan zittende huurders en veel wijken met gezinswoningen die vaak 
aansluiten op private woningen) is een uniforme benadering wellicht niet 
aangewezen, zodat we mogelijk beter een gerichte strategie hanteren rekening 
houdend met de typologie van onze woninggroepen en het profiel van onze 
huurders. 
Uiteraard moet ook de kostprijs ervan voor ogen gehouden worden. 
We geloven zeker dat dit een meerwaarde kan bieden, maar het lijkt ook hier 
absoluut noodzakelijk om deze investering na verloop van tijd te evalueren 
(kosten – baten) teneinde te beoordelen of de verwachtingen ingelost worden.  
Teneinde in de toekomst onze kosten te beheersen, moeten ook deze uitgaven 
kritisch beoordeeld worden. 
 
Wellicht wordt niet ingezet op de aanwerving van een nieuwe medewerker, maar 
wordt geopteerd voor een interne aanstelling. 
De suggestie van de visitatiecommissie dat een externe organisatie, zoals 
Samenlevingsopbouw ons eventueel kan ondersteunen bij het opmaken van een 
eerste actieplan, zal nader bekeken worden.  
In het verleden hebben we echter al getracht om Samenlevingsopbouw te betrekken 
bij het uitwerken van een visie, maar was het dan ook eerder teleurstellend te 
moeten vaststellen dat ook Samenlevingsopbouw geen concrete methodiek kon 
vooropstellen voor een werkbare benadering in een SHM met een landelijke context 
zonder hoogbouw en in hoofdorde woningen.  
Bovendien bleek toen al snel dat men ook geen ondersteuning zou kunnen bieden. 
 
 
O.D. 5.2. De SHM beheerst haar kosten goed (huur én koop). 
 
 
Het klopt inderdaad dat (de administratieve afwikkeling van) het fusieproces (zowel 
de juridische als de feitelijke fusie), de noodzakelijke vervanging van enkele 
personeelsleden en het ontbreken van essentiële gegevens veel tijd en energie 
gevergd hebben, waardoor in de organisatie weinig aandacht kon besteed worden 
aan de beheersing van de werkings- en onderhoudskosten.  
 
De aanpak van de frictieleegstand vormt wellicht de belangrijkste uitdaging, ook al zal 
ze -dixit de visitatiecommissie- slechts een beperkte financiële impact hebben op de 
financiële planning. 
 
 



In dat verband kan alvast verwezen worden naar de bespreking in de raad van 
bestuur dd. 7/7/2021, waarvan u in bijlage het uittreksel uit de notulen en de nota 
(en bijlagen) m.b.t. het kader van de werkwijze bij de wederverhuring van woningen 
& inperking van de leegstand vindt. 
Bovendien zal verder ingezet worden op (beleidsmatige) rapportering over de 
leegstand (en andere belangrijke financiële parameters zoals huurachterstal en 
werkings- en onderhoudskosten). 
 
 
O.D. 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten. 
 
 
In navolging van de deelname (in 2015 door de toenmalige SHM Eigen Woning) aan 
het pilootproject tevredenheidsmeting (Steunpunt Wonen), waar bij de huurders 
steekproefsgewijs gepeild werd naar de tevredenheid over bepaalde aspecten van de 
dienstverlening en het (tijdens de visitatieperiode uitgevoerde) 
tevredenheidsonderzoek na de ingebruikname van 40 gerenoveerde woningen in het 
Fabiolapark te Puurs-Sint-Amands (juli 2017) verhinderde de (nasleep van de) fusie 
dat verder ingezet werd op deze operationele doelstelling. 
  
Het is bijgevolg logisch dat een beoordeling ‘voor verbetering vatbaar’ werd 
toegekend. 
Middels de goedkeuring in de raad van bestuur van een globale visie en strategie 
zullen we dan ook werk maken van een objectieve en systematisch terugkerende 
tevredenheidsmeting, zowel voor de huur- als koopactiviteiten (incl. sociale 
leningen). 
De resultaten zullen we vertalen in concrete verbeteracties.  
 
 
Voor verdere vragen en/of bemerkingen kan u ons uiteraard contacteren. 
 
Met de meeste hoogachting. 
 
 
 
 
 
 
   Bart SMETS   Ivan VAN DER TAELEN 
   Directeur   Voorzitter 
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Woonveer Klein-Brabant 
 

Werkwijze bij de wederverhuring van woningen (07/2021) 

1. Situering  
 
Op de raad van bestuur dd. 10/02/2021 werd gevraagd om een kader uit te werken 
m.b.t. de werkwijze bij de wederverhuring van woningen. 
In het algemeen wordt de bezorgdheid geuit dat de staat waarin bepaalde woningen 
worden aangeboden kandidaat-huurders ertoe kan bewegen om het pand te 
weigeren, omdat zowel de werklast als de kostprijs van de verfraaiingswerken te groot 
geacht wordt en ze bij een 2e weigering uit het register der kandidaat-huurders 
geschrapt dreigen te worden. 
Tevens wordt geopperd dat er vanuit het gelijkheidsbeginsel geen verschil zou mogen 
bestaan in de netheid en het functioneren van installaties tussen de recente en oudere 
entiteiten en -indien dit niet het geval is- een tegemoetkoming aan de orde lijkt 1.  
In de praktijk wordt weliswaar uitzonderlijk een tegemoetkoming (vb. kwijtschelding 
van een (halve) maand huur) gegeven, maar een kader met heldere criteria bestaat 
hiervoor niet. 
Ingeval de vertrokken huurder met donkere kleuren heeft geschilderd, wordt voor 
schilderwerken steeds een tegemoetkoming gegeven. 
Anderzijds komen bepaalde tekortkomingen in een woning pas aan het licht na het 
verwijderen van het behangpapier, zodat deze als ‘verborgen gebrek’ dienen 
gekwalificeerd te worden. Uiteraard wordt het nodige gedaan om daaraan te 
verhelpen. 

 Op vraag van de raad wordt een visie/plan van aanpak ontwikkeld omtrent de 
 minimale (kwaliteit)eisen (cf. BVR Woningkwaliteitsbewaking) waaraan een woning 
 bij wederverhuring dient te beantwoorden, zonder daarbij te evolueren naar een (te) 
 grondige renovatie, en daarvoor een werkbaar kader uit te werken en financiële 
 middelen te voorzien, in de hoop dat dit een gunstige impact heeft op de mate waarin 
 kandidaat-huurders ingaan op een aanbod 2. 
 Renovaties worden immers gepland per woninggroep en worden niet individueel 
 benaderd, wat met zich brengt dat (gelet op de renovatienoden) vaak moeilijke 
 afwegingen/keuzes moeten gemaakt worden en er steeds casuïstische afwegingen 
 dienen gemaakt te worden. 
 Vanuit die optiek lijkt het dan ook niet aangewezen om naar aanleiding van een 
 plaatsbeschrijving-uit 3 woningen individueel te renoveren, wat trouwens moeilijk 
 verdedigbaar is t.a.v. huurders van naastgelegen woningen die ook vragende partij zijn 
 voor de renovatie van hun woning. 

 
1  Er dient opgemerkt te worden dat bij de vaststelling van de huurprijs (cf. Sociale Huurschatter) diverse 
parameters gelden, die een verschil in huurprijs genereren tussen recente en oudere panden. 
 
2  Uit de praktijk blijkt dat zelfs bij de toewijzing van nieuwbouwentiteiten meer dan 50 % van de kandidaat-huurders 
het hen toegewezen pand weigert, vaak om onduidelijke redenen. 
 
3. De regelgeving laat toe om zowel bij de intrede als bij de uittrede de helft van de kostprijs van de 
plaatsbeschrijving door te rekenen aan de huurder.  
De regels die daarbij dienen gehanteerd te worden, zijn : 
- elke partij draagt de helft van de kosten. Dit is bij intrede dus 1/2 voor de SHM en 1/2 voor de nieuwe huurder, bij vertrek 
1/2 voor de SHM en 1/2 voor de oude huurder. Indien ervoor geopteerd wordt om een 'gezamenlijke' plaatsbeschrijving te 
maken (in aanwezigheid van de vertrekkende en nieuwe huurder), draagt de SHM 1/2, en elke huurder 1/4 van de kosten; 
- de reële kost mag/moet aangerekend worden. Als de opmaak van plaatsbeschrijving door eigen personeel wordt gemaakt, 
dient een begroting te worden gemaakt van de kosten (personeelskosten, verplaatsingskosten, administratie,...). Als de 
opmaak wordt uitbesteed, worden best een drietal offertes opgevraagd. 
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 Ook de nood aan een gestructureerde opvolging (cf. registratie in de module 
 Woningkenmerken en de impact op de huurberekening) en de nood aan een FS-3 
 financiering kan niet onderschat worden. 

 
Tevens kan aangenomen worden dat de problematiek van de uitrustingsgraad van de 
woningen ook een impact heeft op de (kost van de) leegstand, zodat ook deze 
problematiek aan de orde komt en moet onderzocht worden op welke manier 
leegstand kan geremedieerd worden.   
 
 
2. Problematiek (& kost) van de leegstand en mogelijke acties 
 
2.1. Eerder werd reeds van gedachten gewisseld over de manieren waarop  
de leegstand kan geremedieerd worden. 
In dat verband kan verwezen worden naar de onderstaande uittreksels uit de notulen 
van de raad van bestuur (van cvba Eigen Woning).   
 
Raad van bestuur dd. 09/10/2014 cvba Eigen Woning (punt 10)  
Leegstand van sociale huurwoningen in het patrimonium / analyse & mogelijke acties.  
  
De directeur verwijst naar het rekenblad dat ter zitting aan de raadsleden wordt bezorgd en 
de raadszitting dd. 2/10/2013, waar beslist werd om bij een toewijzing naast de effectieve 
kandidaat-huurder ook de 1e & 2e reserve kandidaat aan te schrijven, wat een aanzienlijke 
tijdswinst moest opleveren en de leegstand veroorzaakt door weigeringen van kandidaat-
huurders moest doen dalen.   
  
Aansluitend herinnert de directeur aan de recente evoluties in de regelgeving (aanpassing 
Vlaamse Wooncode ; cf. VMSW telex 29) die een directe impact hebben op de (kost van de) 
leegstand, zoals de regel dat bij een interne mutatie geen dubbele huur aangerekend wordt 
en de opzegtermijn bij verhuis naar een rusthuis ingekort wordt tot één maand. Eerder al was 
de raad van mening dat de aanvangsdatum van de huurovereenkomst niet moest opgelegd 
worden aan een kandidaat (vb. eerstvolgend begin van de maand).  
  
Bovendien werden we meermaals geconfronteerd met leegstand n.a.v. een onbeheerde 
nalatenschap en moeten in bepaalde woningen werken uitgevoerd worden vooraleer de 
nieuwe huurder er zijn intrek kan nemen.  Hierbij is het van belang dat de werken na het 
voorafgaand bezoek gepland en stipt opgevolgd worden.  
  
Tenslotte wordt ingegaan op de leegstand n.a.v. de realisatie van projecten (grondige 
renovatie of vervangbouw). In samenspraak met de revisor zal bekeken worden in welke mate 
de boekingswijze van de kost van de leegstand n.a.v. projecten moet aangepast worden, zodat 
hierover op de volgende raadszitting desgevallend een beslissing kan genomen worden.   
  
De raad volgt het directiecomité in haar oordeel dat alle mogelijke inspanningen worden 
geleverd om de leegstand in te perken.  
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Raad van bestuur dd. 05/11/2014 cvba Eigen Woning (punt 8)  
 
De directeur verwijst naar de raadszitting van 9/10/14 (punt 10), waar gemeld werd dat met 
de revisor zou onderzocht worden of de boekingswijze van de kost van de leegstand n.a.v. 
projecten (grondige renovatie of vervangbouw) desgevallend moest aangepast worden. 
 
Aansluitend geeft de directeur toelichting bij de nota die aan de raadsleden werd 
overgemaakt. 
 
De raad hecht haar goedkeuring aan de aangepaste werkwijze (punt 3 van de nota). 
 
 
Raad van bestuur dd. 13/12/2017 cvba Eigen Woning (punt 8)  
Leegstand van sociale huurwoningen in het patrimonium / analyse & mogelijke acties.  
  
De directeur verwijst naar de eerdere raadszittingen waar de leegstand van sociale 
huurwoningen in ons patrimonium werd geanalyseerd en acties ter remediëring werden 
opgezet.  
 
De leegstandcijfers werden geanalyseerd en op een andere (lees transparantere) wijze dan de 
voorbije jaren weergegeven. 
Er werd enkel een opsplitsing gemaakt tussen verhuurbare en niet-verhuurbare panden. 
Panden die gesloopt of gerenoveerd zullen worden, komen sinds eind 2016 niet meer op de 
leegstandslijsten. 
 
In de tabel worden de leegstandscijfers (per maand) voor 2016 en 2017 evenals de evolutie 
2016 versus 2017 weergegeven. 
Tevens werd een korte verklarende nota opgemaakt. 
 
De leegstandcijfers geven -wat betreft de verhuurbare panden- goed weer waar de schoentjes 
wringen. 
Enerzijds betreft het weigeringen door kandidaat-huurders ; anderzijds betreft het leegstand 
omwille van uit te voeren herstellingswerken. 
Wat dat laatste betreft mag ervan uitgegaan worden dat de doorlooptijd van de 
herstellingswerken sinds de aanstelling van onze klusjesman Dirk Paridaens sterk zal dalen, 
zodat de panden snel(ler) kunnen verhuurd worden met een directe (positieve) impact op de 
leegstand tot gevolg. 
 
De directeur schetst nog 2 aandachtspunten (waartoe eerder besloten werd) : enerzijds moet 
het overlegmoment tussen de dienst klantenrelaties en de technische dienst in functie van het 
bepalen of bewaken (ingeval met het oog op de verhuring werken noodzakelijk zijn) van de 
aanvangsdatum van de verhuring opnieuw maandelijks plaatsvinden. 
Anderzijds lijkt het aangewezen om bij ‘risicovolle’ verhuringen telkens meerdere kandidaten 
tegelijk aan te schrijven en na enkele dagen telefonisch contact te nemen om te polsen naar 
de interesses. 
 
Wat betreft de niet-verhuurbare panden is niet direct een oplossing beschikbaar. 
De raad neemt hiervan nota. 
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2.2. In het algemeen mag niet uit het oog verloren worden dat de  
onderstaande zaken een ernstige impact hebben op de leegstand van sociale 
woningen. 
Op bepaalde ervan (1-2-4-6-8-9) hebben we ook geen vat. 

 
1. Impact van interne mutaties : bij een interne mutatie geldt een zeer beperkte 

overgangsperiode / “opzegtermijn” en wordt vb. ook geen dubbele huur 
aangerekend. 
 

2. Bij een verhuis naar een woonzorgcentrum of naar een residentiële opvang voor 
personen met een handicap wordt de opzegtermijn ingekort tot slechts één 
maand 4. 
 

3. De raad van bestuur besliste eerder om rekening te houden met de opzegtermijn 
die de nieuwe huurder dient te respecteren (cf. opzeg van een private 
huurovereenkomst)  

 
4. Impact van Covid-19 op de werking van de woningmarkt (cf. code rood vanaf 

12/11/2020) 
 
4.1. Bezichtiging van een woning (en in het verlengde dus ook de 

toewijzing ervan) is pas mogelijk bij leegstand (= van zodra de vertrekkende 
huurder de woning heeft verlaten). 
 

4.2. Impact op actualisaties 
 
De VMSW herinnerde aan de bepalingen over de actualisaties, namelijk: 
• de tweejaarlijkse actualisatie wordt uitgesteld tot na de beëindiging van code rood.  
•Lopende actualisaties worden bevroren. Een nieuwe reactietermijn voor de kandidaat-
huurders start vanaf het tijdstip van de beëindiging van code rood. 
Als code rood lang aanhoudt en hierdoor de termijnen uit het MB inschrijvingsregister 
(art. 10 en 11) niet kunnen worden gehaald, zal hier niet sanctionerend worden 
opgetreden door de toezichthouder.  
Sinds 9/6 ll. werd overgeschakeld van kleurcode rood naar kleurcode oranje.  
In beginsel zou kleurcode oranje betekenen dat we in 2021 moeten actualiseren, maar 
op 4/6 ll. besliste de Vlaamse regering om de actualisatieprocedure van het register der 
kandidaat-huurders van 2021 uit te stellen naar 2022. 
 We werken met verouderde kandidatenlijsten ! 
 
 
 
 
 

 
4 2. In principe bedraagt de opzegtermijn 3 maanden als de huurder de huurovereenkomst opzegt. 
Voor de huurder die naar een woonzorgcentrum gaat of naar een residentiële opvang voor personen met een handicap 
werd in de regelgeving een verkorte termijn bepaald, met name 1 maand. 
Assistentiewoningen vallen niet onder deze uitzondering, zodat 3 maanden opzegtermijn geldt.  
Het directiecomité overweegt om de opzegtermijn in te korten tot één maand. 
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4.3. Impact op toewijzingen (cf. geen sanctie bij een niet-reactie op een 
aanbod)  

 
Code rood heeft ook impact op hoe we moeten omgaan met een niet-reactie van een 
kandidaat-huurder.  
We beschouwen een niet-reactie van een kandidaat-huurder op een aanbod pas als 
dusdanig als de kandidaat-huurder niet reageert binnen 15 kalenderdagen na de 
beëindiging van code rood.  
Pas dan kunnen we een niet-reactie, zoals bedoeld in artikel 6.10, eerste lid 6° BVCW, 
aanrekenen. 
Een weigering van een kandidaat-huurder (die dus wel reageerde) kunnen we zoals 
gewoonlijk als een weigering beschouwen.  
Twee ongegronde weigeringen kunnen ook nu tot schrapping leiden. 
 

5. Omdat dit een impact heeft op de huurprijsberekening (cf. mogelijke 
Energiecorrectie), waarover t.a.v. de kandidaat-huurder moet gecommuniceerd 
worden, dient een EPC (slechts 10 jaar geldig) beschikbaar te zijn / aangevraagd 
te worden. 
Omdat niet van alle panden een EPC beschikbaar is, heeft dit (na ontvangst van 
de opzeg) uiteraard een impact op de doorlooptijd van een nieuwe verhuring. 
In navolging van de eerdere prijsvraag voor het patrimonium van ex-Eigen 
Woning verdient het aanbeveling om ook een prijsvraag op te starten voor het 
patrimonium van ex-Gezellige Woningen.  
In dat verband wachten we ook op verdere initiatieven van de VVH (cf. mogelijke 
samenaankoop). 
 

6. Impact van onbeheerde nalatenschappen, die steeds frequenter worden : 
 
De vordering tot aanstelling van een curator (onbeheerde nalatenschap) kan pas 
ingediend worden als alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn, met name nadat de 
huurovereenkomst van rechtswege beëindigd werd, ook al werden de sleutels 
ingeleverd en hebben alle bekende erfgenamen de nalatenschap verworpen. 
Bijgevolg kan er geen procedure tot aanstelling van curator onbeheerde 
nalatenschap opgestart worden, dan ten vroegste op het einde van de tweede 
maand na het overlijden van de laatste huurder, wat impliceert dat de 
huurachterstal (en de leegstand !) steeds minstens 3 maanden zal bedragen. 
 

7. Er is hoe dan ook leegstand bij woningen waar na de plaatsbeschrijving-uit 
werken moeten uitgevoerd worden. De duurtijd van de herstellingen is recht 
evenredig met de mate van verwaarlozing door de vertrekkende huurder 5. Daar 
merken we al wel de impact van de aanwerving van de 3e klusjesman. 
 

8. In het algemeen zijn er veel weigeringen door kandidaat-huurders, vaak om 
onduidelijke redenen. Uit de praktijk blijkt dat zelfs bij de toewijzing van 
nieuwbouwentiteiten meer dan 50 % van de kandidaat-huurders het hen 
toegewezen panden weigert.  

 
5 Idealiter wordt ernaar gestreefd de duurtijd van de herstellingen te beperken, zodat ze binnen een aanvaardbare termijn 
kunnen uitgevoerd worden en de leegstand beperkt blijft (vb. binnen een termijn van 3 maanden). 
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9. Een samenwerking met leegstandsbeheerders is niet mogelijk. 
De minimale kwaliteitsvereisten (cf. artikel 5 Vlaamse Wooncode) zijn immers van 
toepassing op alle woningen in het Vlaams Gewest, zodat ook woningen die 
worden beheerd via leegstandsbeheer moeten voldoen aan deze vereisten. 

 
 

2.3. In bijlage vindt u m.b.t. boekjaar 2019 & 2020 een overzicht van de kost van  
de leegstand, met een onderscheid tussen de zogenaamde frictieleegstand en de 
structurele leegstand 6.  
Ter info : bij frictieleegstand wordt het bedrag van de markthuurwaarde  
(= basishuurprijs) maandelijks als kost geboekt ; een bedrag dat opmerkelijk hoger 
ligt dan de kost van de (gederfde) reële huur  ! 
Ter info : omdat er haast altijd huurschade is, hanteerde Woonpunt Mechelen in 
2018 standaard 2 maanden frictieleegstand.   
Uit de cijfers blijkt alvast dat de financiële noodzaak én marge bestaat om met het 
oog op een snellere inhuurname desgevallend bijkomende investeringen (in 
materiaal en/of mensen) te doen.  
 
Zoals vermeld besliste de raad van bestuur eerder om rekening te houden met de 
opzegtermijn die de nieuwe huurder dient te respecteren op de private huurmarkt 
(cf. punt 2.2. - 3), m.a.w. dat de aanvangsdatum van de huurovereenkomst niet 
moest opgelegd worden aan een kandidaat (vb. eerstvolgend begin van de maand). 
Dit genereert hoe dan ook leegstand in het patrimonium.  
Desgevallend kan de raad deze werkwijze / dit standpunt herbekijken 7. 
In dit verband ontving de VVH recent een vraag tot advies m.b.t. de ‘conceptnota 
verbeterde toegang tot tegemoetkomingen in huurprijs’ , die in de commissie voor 
Wonen en Onroerend erfgoed van het Vlaams Parlement werd ingediend. 
Teneinde te vermijden dat de huurders die verhuizen van een woning op de private 
huurmarkt naar een sociale woning op hetzelfde moment de huur van beide 
woningen moeten betalen, wordt voorgesteld dat de huurder in eerste instantie de 
huur voor de woning op de private markt door betaalt en (op het moment dat die 
huurgelden zijn afgelost) de sociale woning gehuurd wordt aan de prijs die op de 
privémarkt werd betaald tot ook de achterstallige huur voor de sociale woning is 
ingelost. 
De VVH heeft hierop opgemerkt dat -indien het voorstel er komt- bij de verdere 
concrete uitwerking rekening moet gehouden worden met de extra werkingskosten 
(en andere gevolgen zoals leegstand) en hiervoor een compensatie moet voorzien 
worden. 
 
Voor het overige kan -zoals ook blijkt uit de bovenvermelde raadsbeslissingen- 
verwezen worden naar eerdere initiatieven. 
Na ontvangst van de opzegbrief wordt een antwoordschrijven met praktische info 
overgemaakt.  

 
6 Structurele leegstand betreft leegstand door renovaties (grondige renovatie of vervangbouw) aan het patrimonium. 
Frictieleegstand betreft leegstand die voortvloeit uit de dynamiek van de woningmarkt, vb. door verhuisbewegingen of 
overlijden. 
7 Het directiecomité overweegt niet om deze werkwijze te herbekijken. 
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Bij het vertrek van een huurder uit een pand en de manier waarop het pand opnieuw 
wordt aangeboden gelden de interne procedures ‘H2.einde verhuring’ en ‘H3.nieuwe 
verhuring’.  
De medewerker van de technische dienst (die de plaatsbeschrijving zal uitvoeren) 
maakt een afspraak met de vertrekkende huurder voor een voorafgaand 
plaatsbezoek 8, waar een ruwe inschatting gemaakt wordt van de werken die nodig 
zullen zijn om het pand opnieuw te kunnen verhuren. 
Indien nodig wordt de vertrekkende huurder geadviseerd om zoveel mogelijk 
tekortkomingen (voor rekening van de huurder) zelf in orde te (laten) brengen.  
Gelet op de bewoning kan echter niet alles vastgesteld worden. 
Sommige SHM’ en voeren eventuele werken reeds uit in de eerste weken na de 
aanvang van de opzegtermijn. Als de huurder zelf alles in orde wil brengen, plannen 
sommige SHM’en nog een 2e plaatsbezoek in ter controle. 
Bij Woonveer wordt momenteel n.a.v. de plaatsbeschrijving-uit een analyse gemaakt 
en waar nodig een ‘actieplan’ m.b.t. de (abnormale) huurschade of resterende 
herstellingen ten laste van en voor rekening van de vertrokken huurder (cf. ZieZo-
brochure) opgesteld. 
Waar nodig (en voor zover mogelijk – zie verder) worden kosten via de afwikkeling 
van de huurwaarborg doorgerekend aan de vertrokken huurders. 
 
Na het verzenden (volgens afdeling Toezicht noodzakelijk per post ; enkel per mail is 
onvoldoende !) van het schrijven m.b.t. de toewijzing belt de dienst klanten de 
aangeschreven kandidaat-huurders op teneinde zo snel mogelijk te vernemen of ze 
het toegewezen pand zullen aanvaarden. 
 
Het verdient aanbeveling om telkens meer kandidaten tegelijk aan te schrijven. 
Tot op heden wordt (enkel) bij de toewijzing van panden, waarvan vermoed wordt 
dat ze moeilijk verhuurd zullen raken, naast de effectieve kandidaat-huurder ook de 
1e & 2e reserve kandidaat aangeschreven. 
Sommige SHM’ en nodigen tot tien kandidaten tegelijk uit en plannen (weliswaar in 
niet-Covid-tijden !) de bezichtiging van panden in met meerdere kandidaat-huurders 
tegelijk.  
De kandidaat-huurders ontvangen dan een schrijven met een concrete datum en 
tijdstip waarop het bezoek plaatsvindt, zodat niet telkens opnieuw een medewerker 
van de dienst klanten het pand moet bezoeken. 
In sommige SHM’ en gebeuren de toewijzingen ook door de administratie en niet via 
de raad van bestuur of het directiecomité. 
 
 

 
8 Bij een voorafgaand plaatsbezoek worden ook de afvoerleidingen gecontroleerd (water laten lopen) en indien nodig 
vochtmetingen (1e analyse) uitgevoerd. 
Ook bij de PBS-uit is het de bedoeling om het water langdurig (gedurende een 5 tal minuten) te laten lopen, zodat duidelijk 
wordt of er zich een probleem van verstopping van aflopen stelt. 
Uit de praktijk blijkt echter dat niet altijd tijd kan vrijgemaakt worden voor een voorafgaand plaatsbezoek & desgevallend 
een aangetekend schrijven aan de vertrekkende huurder om hem te wijzen op de vastgestelde tekortkomingen die tegen 
de plaatsbeschrijving-uit moeten weggewerkt worden. Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal opzeggingen 
met een opzegtermijn van slechts één maand (interne mutatie, opname in een WZC) zodat noodgedwongen gefocust wordt 
op panden waar problemen verwacht worden. 
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Er zou vb. voor kunnen geopteerd worden om de toewijzingen enkel te melden, zoals 
nu vb. al gebeurt (cf. kennisgeving van het ontwerp met mogelijkheid tot 
vraagstelling). 
 
Maar bovenal hangt uiteraard veel af van de kwaliteit van het woningbestand. 
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3. Impact van de ZieZo-brochure en het Vlaams Woninghuurdecreet dd. 
9/11/18   
 

 Huurcontracten die sinds 1 januari 2019 worden gesloten voor een private huurwoning 
in Vlaanderen zijn onderworpen aan het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 
2018.  
Voor sociale huurwoningen moet rekening worden gehouden met de regels uit de 
Vlaamse Codex Wonen en het uitvoeringsbesluit.  
Voor zaken die daarin niet zijn geregeld, geldt het Vlaams Woninghuurdecreet 
aanvullend. 
 
De ZieZo-brochure is een boekje met info voor de huurder over herstellingen en 
onderhoud van de sociale woning. 
Eerder was dit een initiatief van de provincies. 
Vooralsnog hanteren we de regels zoals vervat in de huidige versie, die dateert van 
2010. 
In het voorjaar 2020 ontving VVH de bevestiging dat het agentschap Wonen 
Vlaanderen de volgende ZieZo-brochure zou uitbrengen.  
Covid-19 heeft de aanvankelijke planning wat overhoop gegooid, zodat Wonen 
Vlaanderen later dan verwacht aan de brochure kon beginnen.  
N.a.v. een bevraging van de VVH 9 hebben we geopteerd voor een personaliseerbare 
versie. 
Eind mei 2021 bezorgde Wonen Vlaanderen de standaardversie van de ZieZo-
brochure, zodat deze dit najaar zal gedrukt en verspreid worden. 
De lijst van kleine herstellingen (zoals opgenomen in het Vlaams Woninghuurdecreet 
dd. 9/11/18) is bindend en werd door Wonen Vlaanderen verwerkt in de nieuwe versie 
van de ZieZo-brochure, die we -van zodra beschikbaar- zullen hanteren. 
In bijlage vindt u alvast de digitale versie van de nieuwe ZieZo-brochure. 
Wat Woonveer betreft hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op : 

 
• tuinafsluitingen (pag. 46) 
• dampkappen (pag. 78) 
• schilderwerken (pag. 67) 
• soepele vloerbekleding + asbest linotegels 
• gaskachels/mazouttanks + mazoutkachels 
• dakgoten van eengezinswoningen 
 

Zo was de vervanging van vb. een tuinafsluiting tot op heden steeds ten laste van de 
huurder. 
 
 

 
9 Om rekening te houden met de wensen van alle SHM’ s stelde de VVH voor om twee versies van de brochure 
te voorzien, nl. een algemene brochure en een aanpasbare brochure op maat van de SHM (vb. mogelijkheid 
om bepaalde concrete afspraken toe te voegen). Wonen Vlaanderen ging akkoord met dat voorstel, weliswaar 
met de beperking dat slechts bepaalde delen aanpasbaar zullen zijn en niet tussengekomen wordt in de 
drukkosten van de gepersonaliseerde brochures.  
De verspreiding van de brochure is voorzien in het najaar van 2021. 
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In het algemeen is de toelichting in de nieuwe ZieZo-brochure uitgebreider : 
 

 
 
Artikel 26 van het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt : 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029963&param=inhoud&AID=1
248399  

Onderhouds- en herstellingsplicht huurder 
 
De huurder is verantwoordelijk voor de kleine herstellingen. Daarnaast moet de huurder 
instaan voor enerzijds de herstellingen die nodig zijn door een gebruik in strijd met de 
bestemming of met een gebruik als een goede huisvader en anderzijds voor de 
herstellingen die nodig zijn door een tekortkoming aan zijn meldingsplicht bedoeld in 
artikel 28, § 2, tenzij hij aantoont dat de verhuurder zonder melding tijdig kennis had van 
de nodige herstellingen. Herstellingen die alleen nodig zijn door ouderdom of overmacht, 
zijn echter ten laste van de verhuurder. 
 
De Vlaamse Regering stelt een lijst vast van kleine herstellingen, die in elk geval als kleine 
herstellingen moeten worden beschouwd. 
 
De partijen kunnen overeenkomen om de herstellingsplicht van de huurder, vermeld in het 
eerste lid, te beperken of uit te sluiten. 

 
Deze kleine herstellingen staan opgesomd in Bijlage 1. 
In Bijlage 2 staat de verdeling van die kosten (huurder/verhuurder) 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/12/19_1.pdf#page=338 
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Bijgevolg betreft het voortaan een kost ten laste van de SHM (plaatsing & vervanging, tenzij 
“kleine herstellingen” of schade door de huurder). 
 
 

4. Werkwijze bij de wederverhuring van woningen (kader) 
 
 

4.1. Algemeen 
 

N.a.v. de vraag van de raad om een visie/plan van aanpak te ontwikkelen omtrent de 
minimale (kwaliteit)eisen (cf. BVR Woningkwaliteitsbewaking) waaraan een woning bij 
wederverhuring dient te beantwoorden, verdient het aanbeveling om een werkbaar kader uit 
te werken waarbij rekening wordt gehouden met de onderstaande basisprincipes : 
 
 bij wederverhuring niet opteren voor / evolueren naar een (te) grondige (individuele) 

 renovatie van de woning, wat trouwens moeilijk verdedigbaar is t.a.v. huurders van 
naastgelegen woningen die ook vragende partij zijn voor de renovatie van hun woning. 

 beperkte, maar gerichte investeringen uitvoeren met het oog op het verbeteren van de 
uitrustingsgraad, hierbij rekening houdend met / afgestemd op de (timing van de) 
globale (door de raad van bestuur goedgekeurde) renovatieplanning, wat concreet 
betekent dat investeringen kunnen uitgesteld worden als ze op korte termijn via een 
groepsrenovatie uitgevoerd worden 

 de nood aan een gestructureerde opvolging (cf. registratie in de module 
Woningkenmerken en de impact op de huurberekening)  

 het opzet om in regel te streven naar een FS-3 financiering, die enkel mogelijk is bij een 
groepsrenovatie of raamcontracten (bestelling op afroep) 

 
Bij de wederverhuring van (vooral) de oudste woningen merken we alleszins al langer een 
spanningsveld : teveel weigeringen en discussies met kandidaat-huurders (die een vlotte 
verhuring in de weg staan) en heel wat casuïstische, vaak moeilijke afwegingen/keuzes over 
welke werken we al dan niet uitvoeren. 
In het verleden werd er in het verlengde van de ‘globale benadering’ (renovatie per 
woninggroep) doelbewust voor gekozen om dit principe strikt te hanteren.  
Echter, als we willen vermijden dat de oudste woningen (te) lang leeg blijven staan, is een 
strikte interpretatie niet langer haalbaar. 
Bepaalde investeringen (vb. elektrische installatie / vloerbekleding /…) kunnen 
desgevallend (sneller dan voorzien) uitgevoerd worden om kandidaat-huurders ‘over de 
streep te trekken’… in de hoop dat dit een gunstige impact heeft op de mate waarin 
kandidaat-huurders ingaan op ons aanbod. 
Zoals vermeld bestaat hiervoor in onze organisatie financiële marge (cf. kost van de 
leegstand). 

 
In het algemeen staan woningen vaak ook leeg in afwachting van de opstart van een grondige 
renovatie of vervangbouw. 
Vooralsnog bestaat geen beoordelingskader (parameters) op grond waarvan beoordeeld kan 
worden of het nog zin heeft om investeringen (en zo ja, welke) uit te voeren in dergelijke 
woningen. 
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De regelgeving (en de ZieZo-brochure) bepaalt alleszins dat de woning conform moet zijn op 
het moment dat de huurovereenkomst wordt gesloten.  
Een woning is conform als er geen gebreken van categorie II of III zijn (cf. BVR 
Woningkwaliteitsbewaking) 10. 
Gebreken aan de minimale kwaliteitsnormen worden ingedeeld in drie categorieën, gaande 
van kleine gebreken tot ernstige gebreken die leiden tot mensonwaardige omstandigheden 
of een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners. 
De verhuurder moet de woning in een goede staat van onderhoud leveren aan de huurder. 
Dat betekent proper, zonder gebreken en met toestellen die werken zoals het hoort.  
De woning moet kunnen dienen tot het gebruik waartoe ze is bestemd. 
De verhuurder moet de huurder de onderhoudsinstructies bezorgen van technische 
installaties, wat op eenvoudige aanvraag gebeurt.  
Deze documenten zijn immers niet standaard aanwezig, omdat de vorige huurder(s) ze vb. 
niet hebben bijgehouden. 
Sommige technische installaties zoals domotica, zonneboilers, warmtepompen,… moeten op 
een bepaalde manier worden onderhouden.  
Die onderhoudsinstructies worden opgesteld door de fabrikant van de technische 
installaties. 
De verhuurder moet alle herstellingen uitvoeren, behalve kleine herstellingen, herstellingen 
die nodig zijn door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud door de huurder of 
herstellingen die nodig zijn omdat de huurder een defect niet tijdig heeft gemeld en dit extra 
schade heeft veroorzaakt.  
De verhuurder moet de herstellingen altijd vakkundig (laten) uitvoeren.   
 
Op pagina 98 van de ZieZo-brochure vindt u de lijst van kleine herstellingen.  
De verhuurder moet ook instaan voor vervangingen als iets verouderd of versleten is en voor 
de herstelling van schade door overmacht.  
Overmacht betekent dat de schade aan de woning werd veroorzaakt door een gebeurtenis 
buiten de wil van de huurder, bijvoorbeeld noodweer, vandalisme, diefstal of een 
constructiefout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 De medewerkster van de technische dienst die de plaatsbeschrijvingen uitvoert, maakt deze oefening momenteel niet 
en genoot daarvoor ook niet de vereiste opleiding. Bovendien is het mogelijk dat een woning waarvan de elektrische 
installatie gekeurd werd, nog een gebrek van categorie II of III heeft (vb. woning met één stopcontact in de keuken). 
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4.2. Te maken afwegingen. 
 
Vooraleer de minimale (kwaliteit)eisen (basisnorm) waaraan een woning bij wederverhuring 
dient te beantwoorden concreet in te vullen, moeten een aantal afwegingen 
gemaakt worden. 
 
4.2.1 Ook al leggen heel wat SHM’ en dit op en komen bepaalde tekortkomingen in een 

woning pas aan het licht na het verwijderen van het behangpapier, lijkt op basis van 
eerdere besprekingen in de raad van bestuur het gevoel te overheersen dat er niet 
voor moet geopteerd worden om de vertrekkende huurder te verplichten het 
behangpapier te verwijderen. 
In de praktijk zou een dergelijke verplichting niet enkel met zich brengen dat het gros 
van de vertrekkende huurders nalaat om het behangpapier te verwijderen, maar ook 
dat Woonveer hier in dat geval een oplossing moet aanreiken. 
Voor het verwijderen van behangpapier in een woning dient al gauw een volledige 
week ingecalculeerd te worden, wat voor onze klusjesmannen niet haalbaar is. 
Desgevallend kan ervoor geopteerd worden om dit middels een raamovereenkomst 
door een externe firma te laten uitvoeren 11 en de kost (voor zover mogelijk) door te 
rekenen, wat uiteraard ook extra werk genereert.  
 

4.2.2. We worden geconfronteerd met het gegeven dat nieuwe huurders wél een 
reglement van inwendige orde tekenen en oude huurders vaak geen reglement van 
inwendige orde hebben ondertekend.  
Zo wordt in ons reglement van inwendige orde vb. vermeld dat de muren/plafonds 
in een neutrale kleur moeten geschilderd worden ; een regel die ‘oude’ huurders in 
de praktijk soms (maar wel uitzonderlijk) aan hun laars lappen, wat vervelend en  
contradictorisch is (in hoofde van de nieuwe huurder) 12. 
Nieuwe huurders moeten dan investeren in (extra) verf om de muren in de staat te 
brengen waarin ze normaal hadden moeten zijn. In dat geval wordt ter compensatie 
een tussenkomst ten belope van 3,5€/m² gegeven in de aankoopkosten van de verf, 
na voorlegging van een stavingsstuk.  
 
Voor de goede orde dient vermeld dat er nog andere zaken zijn die bij nieuwe 
huurders (die het uitgebreid reglement van inwendige orde hebben ondertekend) 
problemen kunnen genereren en/of mogelijk niet kunnen aangerekend worden aan 
vertrekkende huurders (die geen uitgebreid reglement van inwendige orde hebben 
ondertekend), zoals vb. 
  

 behangpapier : soms kan behangpapier niet gemakkelijk verwijderd worden of 
hangen er meerdere lagen. Soms werd vinyl- of glasvezelbehang geplaatst, wat 
moeilijk te verwijderen is. 

 een vastgelijmde vloerbekleding  

 
11 Teneinde voor toekomstige verhuringen ‘met een propere lei’ te kunnen starten en in de toekomst enkel schilderwerken 
toe te laten (en niet langer behangpapier), zou ervoor kunnen geopteerd worden om specifiek voor deze taak in het kader 
van een sociale tewerkstelling nieuwe medewerkers aan te werven dan wel de opdrachten uit te besteden om 
personeelsissues (zoals ontslag, ziekte ed.) te vermijden.    
12 Zie pagina 67 & 96 van de nieuwe ZieZo-brochure 
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 door de huurder aangebrachte wijzigingen aan de elektrische installatie 
 de mate waarin de vertrekkende huurder de tuin heeft onderhouden (cf. een ‘Engelse 

tuin’ of een verwaarloosde tuin) 
 …………………….. 

 
In bepaalde gevallen rekenen we de kosten aan op basis van de algemene (contractuele) 
bepaling dat de huurder voor ‘veranderingswerken’ (vooraf) toestemming moet vragen 
(waarvan sprake in zo goed als alle contracten), maar de vraag blijft of dit steeds de 
rechterlijke toets (zou) doorstaa(t)(n).  
 
Uit onze praktijkervaring blijkt immers dat we, alhoewel veel regels evident lijken, bij 
discussies rond de afrekening van de huurwaarborg (voor de rechtbank) wel eens in het 
ongelijk gesteld worden, al te vaak door de beperkte ‘kwaliteit’ van de in het verleden 
uitgevoerde plaatsbeschrijvingen of het juridisch kader (vb. geen ondertekend uitgebreid 
algemeen reglement van inwendige orde). 
Vb. soms werd gewoon geen plaatsbeschrijving opgemaakt, bevat ze enkel de summiere 
vermelding ‘OK’ of werden geen foto’s genomen.  

 
Het is zonneklaar dat kosten enkel kunnen doorgerekend worden aan de vertrekkende 
huurder mits een uitvoerige plaatsbeschrijving-in werd opgemaakt ; een criterium waaraan 
(wat betreft de oudere plaatsbeschrijvingen) vaak niet voldaan is. 
Zie in dat verband -wat betreft het patrimonium van Eigen Woning- de case van de 
traplopers in het renovatieproject Fabiolapark te Kalfort, waarover de REA zich heeft 
uitgesproken. 
Sinds een tiental jaar wordt alvast meer aandacht besteed aan het opmaken van de 
plaatsbeschrijvingen (bij in- en uittrede).  
De duurtijd van een plaatsbeschrijving, die geconcentreerd zijn in de periode van einde-
begin van de maand, vergt momenteel al minimaal 1 à 1,5 uur. 
We dienen ervoor te zorgen dat de plaatsbeschrijvingen voldoende gedocumenteerd 
worden (aan de hand van o.a. foto’s, gedetailleerde beschrijvingen, … ).  
Er wordt aangeraden waar nodig ook op te nemen dat in de uittredende 
plaatsbeschrijvingen ook duidelijk wordt aangegeven dat de toestand verschilt t.o.v. het 
moment van intrede (bv. houten eiken deur kamer rechts vooraan werd beschadigd, zodat 
er geen discussie kan bestaan over het feit dat de kapotte eiken deur wordt vervangen door 
een nieuwe eiken deur). Momenteel gebeurt dit niet. 
Het is ook van het grootste belang dat de vertrekkende huurders tekenen met ‘gelezen en 
goedgekeurd’ 13.  
Op deze wijze kan de herstelling van de schade op zich niet meer betwist worden, maar wel 
nog de aangerekende bedragen (bv. omdat men niet akkoord is met de aard van de 
herstelling: een goedkope keuken werd door ons vervangen door een dure keuken).  
Voor de plaatsbeschrijvingen bij intrede dienen we de gebruikte materialen goed te 
omschrijven, ook de staat van de woning (proper, net vernieuwd, bomen gesnoeid, … ) weer 
te geven en gedetailleerde beschrijvingen te geven van het aanwezige meubilair (bv. keuken 
bestaande uit 1 ingebouwde frigo, 7 keukenkastjes, …). Momenteel gebeurt dit niet. 
Foto’s zijn hoe dan ook onontbeerlijk. 

 
13 De plaatsbeschrijving wordt digitaal opgemaakt. In de praktijk plaatsen de huurders een handtekening met een (digitale) 
pen en ondertekenen ze aansluitend de plaatsbeschrijving met een elektronische handtekening (identiteitskaart).  
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Bij de case van de traplopers in het renovatieproject Fabiolapark te Kalfort werd vastgesteld 
dat -indien de plaatsbeschrijving geen uitdrukkelijke specificaties bevat omtrent bv. de staat 
van de trap (al dan niet traploper aanwezig, geschilderd, behandeld, beplakt, ….)- het 
algemeen beginsel van artikel 1731 § 1 BW speelt, m.n. dat de huurder wordt vermoed het 
pand te verlaten in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huurovereenkomst.  
Uiteraard kan door alle middelen van recht tegenbewijs geleverd worden, maar dit is 
allerminst evident. 
Ook van andere door de huurder aangebrachte verfraaiingen (zoals vb. houten planchetten 
of een vals plafond) dient melding gemaakt te worden. 

 
In de raad van bestuur overheerst het gevoel dat tapijt op een trap moet verwijderd 
worden. 

 
4.2.3. Sommige zaken (vb. tuinhuis) behoren niet tot het verhuurde pand en zijn bijgevolg 

geen eigendom van Woonveer 14, zodat de huurder zelf instaat voor het onderhoud, 
de herstelling, de vervanging én verzekering van deze zaken.  
Bij het einde van de huurtermijn dient de huurder deze zaken te verwijderen, tenzij 
deze overgenomen worden door de nieuwe huurder.  
In de praktijk wordt de staat ervan beoordeeld. 
Bij latere renovatie- en herstellingswerken zal Woonveer hiermee alleszins geen 
rekening houden. 
 

4.2.4. In het algemeen zijn er zaken die momenteel verschillend benaderd worden.  
Zo voorzien onze projectrichtlijnen bij nieuwbouw & renovatie (voor rekening van 
Woonveer) vb. de plaatsing van linoleum in de slaapkamers, een dampkap en een 
tuinafsluiting. 
Na een verhuisbeweging wordt dit voor/vanaf de 2e huurder niet meer voorzien. 
 

4.2.5. De vertrekkende huurder moet het pand bij vertrek poetsen met water. 
Ingeval het pand na het vertrek van de huurder moet gepoetst worden (incl. 
verwijderen van spinnenwebben), kan de opdracht besteld worden bij Crabeels & 
Zoon.  
Bij onze prijsvraag werd immers ook een post voorzien voor een poetsbeurt op 
afroep. 

 
4.2.6. Wat betreft de inrichting van de keuken dient de huurder zelf een kookvuur en een 

koelkast te voorzien.  
Deze toestellen worden niet ter beschikking gesteld door Woonveer. 
Wat betreft de dampkap zie hoger.  
 

4.2.7. Ingeval de woning wordt verwarmd door middel van een gaskachel staat de huurder 
in voor de aankoop van de gaskachel.  
Dit principe werd in het verleden bevestigd door de Vrederechter.  
Een passage (pagina 88) uit de nieuwe ZieZo-brochure lijkt dit te bevestigen : 
“U mag nooit een gasradiator, kachel, allesbrander of elektrische verwarming 
aansluiten of gebruiken die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen” 

 
14 Momenteel wordt enkel bij nieuwbouw en/of grondige renovatie een houten tuinberging voorzien. 
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In bijlage vindt u de overzichtslijst van woningen in ons patrimonium die verwarmd 
worden met een gaskachel. raad werd de vraag gesteld hoeveel woningen in ons 
patrimonium nog verwarmd worden met een gaskachel ? 
In Kouterveldweg 2-20 (Bornem) voorzien we in afwachting van de realisatie van een 
vervangbouwproject (over +- 10 jaar) de plaatsing van centrale verwarming.  
Er zou kunnen overwogen worden om dit niet enkel in leegstaande woningen te 
voorzien, maar ook bij wederverhuring of problematische verhuurbaarheid. 
 
Ingeval de woning wordt verwarmd door middel van een mazoutkachel is uiteraard 
een stookoliekachel vereist.  
In principe staat de huurder in voor de stookolietank en moet hij deze op het einde 
van de huurtermijn ook verwijderen.  
 
In bijlage vindt u de overzichtslijst van woningen in ons patrimonium die verwarmd 
worden met een mazoutkachel.  
Hoeveel woningen in ons patrimonium worden verwarmd met een mazoutkachel ? 
 
 
4.3. Minimale (kwaliteit)eisen (basisnorm) waaraan een woning bij 

 wederverhuring dient te beantwoorden. 
 
Hieronder vindt u een aanzet tot invulling van de minimale (kwaliteit)eisen (basisnorm) 
waaraan een pand bij wederverhuring dient te beantwoorden. 

 
4.3.1. Interieur 

 
 het pand beschikt over het vereiste aantal rookmelders 
 controle van de werking van de deurbel 
 controle van de werking en hoorbaarheid van de parlofoon 
 (zichtbare) schimmels worden van de muren/plafonds/oppervlakten verwijderd 

Als het behangpapier loshangt, volgt een controle (meting met vochtmeter) 
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 buitenschrijnwerk  
 

- gebarsten glas wordt vervangen  
- glas wordt vervangen wanneer er roest in het glas aanwezig is (wat wijst op vocht) 

 

 
- bij schade aan een paneel wordt het paneel enkel vervangen als de renovatie van 

de buitenschrijnwerkerij niet binnen het jaar uitgevoerd wordt 
- sloten en scharnieren worden gesmeerd en gecontroleerd op hun werking 
- als in de buitenschrijnwerkerij gaten werden geboord, wordt niet overgegaan tot 

vervanging maar wordt t.a.v. de vertrekkende huurder een minwaarde 
aangerekend.  
T.a.v. de nieuwe huurder wordt dit vermeld op de plaatsbeschrijving-in 

 
 binnendeuren 

 
- een kapotte (of een door vb. een hond afgekrabde) deurstijl wordt vervangen 
- een ontbrekende deur wordt teruggeplaatst 
- een loshangende of ontbrekende klink wordt vastgezet 

 
Vraag : welke actie is vereist als op de deur met stift geschreven werd of er gaten 
zijn gemaakt in de deur ? 
Momenteel wordt een gat in een schilderdeur dicht geplamuurd en is het de 
bedoeling dat een huurder de deur nadien overschildert, zoals ook vb. de muren en 
plafonds geschilderd dienen te worden. 

 
 plinten 
 

- loshangende plinten worden vastgezet of vervangen 
 

 lichtarmaturen  
 

- lichtarmaturen van de vorige bewoners worden (op vraag) weggenomen.  
Het betreft dan vooral grotere lusters.   

- per ruimte wordt minimaal één lichtpunt met lusterklem voorzien 
 

 sanitair & toilet 
 

- gebruikte kranen & de sifon worden op goede werking gecontroleerd en indien 
nodig vervangen 

- de douchekop en -darm werken naar behoren  en lekken niet 
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- de email van het bad & douche oogt verzorgd. Vervanging bij een te ruw oppervlak 
of roestvorming 

- kitvoegen aan het bad/douche worden indien nodig hersteld 
- muurtegels : losgekomen tegels worden indien mogelijk hersteld. In het andere 

geval worden ze vervangen. Kleurverschillen zijn toegelaten. 
- de WC-pot, de jachtbak en de WC-bril zijn in nette staat en werken naar behoren.  

Als de WC-pot niet meer schoon te krijgen is, wordt deze vervangen. 
 
Vraag : moet de WC-pot vervangen worden als er na het kuisen met een product 
toch strepen blijven ?  
Momenteel doen we dit niet als het toilet werkt en wordt dit gewoon vermeld op 
de plaatsbeschrijving-in.  
Ook bij ‘esthetische schade’ (vb. sporen van sigaretten) gaan we niet over tot 
vervanging. 
Wat bij een barst ? 

 

 
 

 centrale verwarming & warm water 
 

- de technische installatie centrale verwarming & warm water evenals alle radiatoren 
(en radiatorknoppen) werken bij aanvang van de inhuurname (ook na leegstand – 
indien nodig voor de plaatsbeschrijving-in te controleren) 

- de radiatoren worden gecontroleerd op netheid en kalksporen  
 

 schilderwerken 
 

- in beginsel zijn behang- en schilderwerken ten laste van de huurder, die de muren / 
plafonds in een neutrale kleur moet schilderen 

- indien dit niet het geval is, wordt momenteel aan nieuwe huurders - na voorlegging 
van een stavingsstuk- ter compensatie een tussenkomst ten belope van 3,5€/m² 
gegeven in de aankoopkosten van de verf 
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- nicotineresten (rook) op plafond, muren, thermostaat, keukenkasten worden 
indien mogelijk verwijderd d.m.v. een speciaal reinigingsproduct voor 
rookverkleuring 15.  

 
 keuken 

 
- criterium : de keuken bevindt zich in aanvaardbare staat en wordt indien nodig 

gereinigd 
Indien dit niet het geval is, volgt een integrale vervanging (aankoop bij Ikea) als de 
renovatie van de keuken niet binnen een jaar uitgevoerd wordt 

- kleine beschadigingen (vb. een hoekje van de keukenkast is afgebrokkeld of er is 
een brandspoor op het werkblad) worden niet hersteld.  
Hiervan wordt melding gemaakt op de plaatsbeschrijving-in. 

- desgevallend worden kastjes recht gehangen of vervangen (vb. bij zwelling) en/of 
nieuwe kastjes bijgeplaatst 

- indien nodig wordt het werkblad vervangen (vb. bij meerdere brandsporen en 
grotere schade) 

- muurtegels : losgekomen tegels worden indien mogelijk hersteld.  
In het andere geval worden ze vervangen. 
Kleurverschillen zijn toegelaten 16 

 
 elektrische installatie 

 
- alle door de vertrekkende huurder bijgeplaatste onderdelen of elektrische 

leidingen worden verwijderd 17 

- losse stopcontacten of stopcontacten die uit de muur hangen, worden vastgezet 
- ontbrekende, gebarsten en overschilderde stopcontacten & schakelaars (ook van 

TV & telefoon) worden vervangen  
- indien in de keuken te weinig stopcontacten voorzien zijn, worden er bijgeplaatst 18 

Vraag : zijn stopcontacten zonder aarding verzekeringstechnisch een probleem ? 
 
 wasmachine en droogkast 
 

- er wordt een aansluiting (& afloop) voor een wasmachine en een droogkast 
voorzien   

 
 
 
 
 

 
15 Dit deed zich in de praktijk al een vijftal keer voor. De poetsfirma (momenteel Crabeels) kan hiervoor aangesteld 
worden, behoudens voor het plafond wat dan een taak vormt voor onze klusjesmannen. Stopcontacten met nicotinesporen 
worden vervangen. 
16 Bij de aankoop van tegels (cf. procedure voorraad- en materiaalbeheer) wordt geopteerd voor een uniforme / standaard 
kleur. 
17 Momenteel gebeurt dit niet standaard. Als de kwaliteit er goed uitziet, blijft het behouden. Als het bedenkelijk oogt, 
wordt het verwijderd. 
18 Momenteel gebeurt dit nog niet. 
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 plafond 
 

- scheuren in een gyprocplafond worden weggewerkt 
 
Vraag : dienen alle barsten weggewerkt te worden, ook al zijn ze esthetisch van 
aard ? 

 
 vloerbekleding 

 
- onze projectrichtlijnen voorzien in de slaapkamers een soepele vloerbekleding 
- in de woonkamer, keuken en badkamer wordt standaard een tegelvloer voorzien 

Indien een tegelvloer voorzien is, is het niet de bedoeling dat de huurder over 
deze vloerafwerking nog een andere afwerking (vb. tapijt) legt.  
Doen ze dat toch, dan dienen ze de vloerbekleding op eigen kosten te verwijderen 
en af te voeren en de tegelvloer op te kuisen. 
Indien onder het tapijt gewoon chape ligt, is dit zoals in de slaapkamers.  
In beginsel staat de huurder zelf in voor de vloerafwerking.  

- soepele vloerbekleding wordt vervangen bij scheuren of ontbrekende stukken 
- soepele vloerbekleding wordt niet vervangen bij indrukkingen of kleurverschillen 

door opstelling van meubels 
- vloer wordt vervangen bij ontbrekende stukken, maar niet bij barsten 

 
M.b.t. de linoleum tegels (zie foto hieronder), die (hoe langer hoe meer) loskomen en 
vooralsnog gewoon vastgeplakt worden, worden we geconfronteerd met een 
asbestproblematiek, die maakt dat onze klusjesmannen (in navolging van de 
opleiding “asbest kennen en herkennen”) dergelijke werken niet kunnen/willen 
uitvoeren en we er (in afwachting van een grondige renovatie waar deze werken 
kunnen uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma) voor opteren om 
desgevallend een linoleum over de tegels te plaatsen. 
Desgevallend zou een raamcontract kunnen opgemaakt worden voor de verwijdering 
van de tegels bij leegstand. 
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 algemene netheid van het pand 

 
Als het pand vuil is, wordt het gepoetst voor rekening van de vertrekkende huurder.  
Ook na de uitvoering der werken door onze klusjesmannen of derden dient het pand proper 
te zijn. 

 
 

4.3.2. Exterieur 
 

- de tuin wordt verzorgd achtergelaten 
- bij langdurige leegstand voorziet Woonveer een periodiek groenonderhoud 
- bomen, coniferen en hagen worden gesnoeid en desgevallend gerooid conform de 

wettelijke voorschriften 
- attributen worden verwijderd evenals de fundering van een tuinpad of tuinhuis 

 
4.3.3. Casuïstiek 
 

Ook al bestaat er een kader, toch zullen nog vaak (eerder subjectieve) afwegingen moeten 
gemaakt worden. 
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5. Impact van de nieuwe werkwijze bij de wederverhuring van woningen op 
de organisatie 

 
5.1. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat deze nota - gelet op haar 
arbeidsongeschiktheid van 2/6 tot en met 2/7/2021- nog niet besproken werd met Ann 
Scheppers, hoofd van de dienst klanten.  
Er bestaat echter (ook) een impact op de dienst klanten.  
 
 
5.2. Nood aan een uniforme benadering en impact door het aantal woningen   
 
Op jaarbasis worden heel wat woningen toegewezen en vinden in het verlengde 
plaatsbeschrijvingen-in én -uit plaats, zodat een uniforme benadering noodzakelijk is. 
In 2019 werden 196 plaatsbeschrijvingen uitgevoerd ; in 2020 207 plaatsbeschrijvingen. 
Als (nog) meer tijd geïnvesteerd moet worden in de opmaak van een plaatsbeschrijving (vb. 
een half uur extra) vergt dit meer dan 100 extra werkuren.   
 
 
5.3. Welke maatstaf hanteren we ?   
 
De grootte van de impact van de nieuwe werkwijze bij de wederverhuring van woningen 
hangt af van de maatstaf die we hanteren. 
Zo hebben (weliswaar niet limitatief) de onderstaande elementen een rechtstreekse impact 
op de werklast en/of de leegstand : 
 

 de mogelijke beslissing om de opzegtermijn bij verhuis naar een 
assistentiewoning in te korten tot één maand (in plaats van de huidige 3 
maanden) 

 het mogelijk behouden van de regel dat de aanvangsdatum van de 
huurovereenkomst niet moet opgelegd worden aan een kandidaat (vb. 
eerstvolgend begin van de maand) 

 de mogelijke verplichting voor de vertrekkende huurder om het behangpapier 
te verwijderen ; een verplichting die in de praktijk met zich zal brengen dat het 
gros van de vertrekkende huurders nalaat om het behangpapier te verwijderen 
en Woonveer hier in dat geval een oplossing moet aanreiken 19 

 zoals vermeld wordt aangeraden om in de uittredende plaatsbeschrijvingen ook 
duidelijk aan te geven dat de toestand verschilt t.o.v. het moment van intrede 
en voor de plaatsbeschrijvingen bij intrede de gebruikte materialen goed te 
omschrijven, ook de staat van de woning (proper, net vernieuwd, bomen 
gesnoeid, … ) weer te geven en gedetailleerde beschrijvingen te geven van het 
aanwezige meubilair.  
Beide zaken gebeuren momenteel niet en hebben een impact op de duurtijd 
van de plaatsbeschrijving, die nu al minimaal 1 tot 1,5 uur vergt. 

 
19 In 2019 werden op jaarbasis 84 panden opnieuw verhuurd en in 2020 87 panden. Zoals vermeld dient voor het 
verwijderen van behangpapier in een pand minimaal een volledige werkweek ingecalculeerd te worden, wat (in het 
slechtste geval) voor een gemiddeld aantal weder te verhuren panden een bijkomende werklast van meer dan 2 werkjaren 
genereert (ingeval van uitvoering door eigen klusjesmannen). 
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 zoals vermeld blijkt uit de praktijk dat momenteel niet altijd tijd kan vrijgemaakt 
worden voor een voorafgaand plaatsbezoek & desgevallend een aangetekend 
schrijven aan de vertrekkende huurder om hem te wijzen op de vastgestelde 
tekortkomingen die tegen de plaatsbeschrijving-uit moeten weggewerkt 
worden, wat onder meer te maken heeft met het grote aantal opzeggingen met 
een opzegtermijn van slechts één maand zodat noodgedwongen gefocust 
wordt op panden waar problemen verwacht worden. 

 de mate waarin investeringen met het oog op het verbeteren van de 
uitrustingsgraad kunnen uitgesteld worden als ze op korte termijn via een 
groepsrenovatie uitgevoerd worden  

 ……. 
 
 
5.4. Timing van de implementatie ? 
 
De aanwerving van onze 3e klusjesman heeft ondertussen weliswaar al een duidelijke 
impact, maar er is in hoofde van onze klusjesmannen geen marge om extra taken uit te 
voeren. 
Bepaalde zaken van het vooropgestelde kader worden momenteel al uitgevoerd, maar 
andere werken nog niet zodat rekening moet gehouden worden met de extra werklast. 
Een algemene bezorgdheid in dat verband blijft de vraag hoe de werken binnen een 
aanvaardbare termijn kunnen uitgevoerd worden en wat nodig is om de ambitieuze 
doelstellingen te behalen. 
Wordt geopteerd voor de aanwerving van (minimaal) een 4e klusjesman of worden alle 
opdrachten uitbesteed ? 
En wat is de concrete impact op de ‘administratie’ ? 
 
Bovendien moet bepaald worden vanaf wanneer dit kader als norm zal gehanteerd worden 
bij de aanbieding van woningen. 
Gelet op de datum van de raadszitting moet daarbij uiteraard rekening gehouden worden 
met de nakende vakantieperiode evenals met het ouderschapsverlof, onder meer van 2 
medewerkers van de technische dienst. 
Ook de impact van de Wet o/d Overheidsopdrachten mag niet onderschat worden.  
Desgevallend moeten immers raamovereenkomsten opgemaakt en gepubliceerd / gegund 
worden, wat tijd vergt. 
In uitvoering van onze procedure voorraad- en materiaalbeheer zullen bepaalde materialen 
in stock genomen worden, teneinde te vermijden dat onze klusjesmannen in de loop van de 
werkdag hun opdracht teveel moeten onderbreken om naar de winkel inkopen te doen. 
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5.5. Wanneer wordt gestart met de toewijzing van woningen ? 
 
Momenteel geeft de dienst onderhoud (middels een periodiek overleg tussen het 
diensthoofd en de medewerkster van de technische dienst die de plaatsbeschrijvingen 
uitvoert) woningen vrij, waarna ze worden toegewezen. 
Soms gaan kandidaat-huurders de woning ook bezoeken op een moment dat niet alle 
aanpassingswerken al uitgevoerd zijn, maar de kandidaat wel de bevestiging krijgt dat de 
werken uitgevoerd worden vooraleer de kandidaat de woning zal betrekken.  
 
 
5.6. Zijn keuringen vereist (vb. keuring van de gas- en elektrische installatie) ? 
 
O.i. is een keuring van de gasinstallatie niet nodig, omdat werken (die desgevallend 
noodzakelijk zijn) worden uitgevoerd  door een erkend installateur die nadien een attest 
bezorgt. 
De keuring van de elektrische installatie lijkt wel een optie, zodat op basis van een 
raamovereenkomst ook werken kunnen besteld worden in leegstaande woningen. 
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Digitaal verloop (via teleconferentie), gelet op COVID-19. 
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RAAD VAN BESTUUR VAN 7 JULI 2021 - NOTULEN 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Uittreksel : 
 
 
Punt 10 Patrimonium / werkwijze bij wederverhuring van woningen. 
    
   Beslissing. 
 
De directeur verwijst naar de nota (en bijlagen) m.b.t. het kader van de werkwijze bij de 
wederverhuring van woningen & inperking van de leegstand (zoals bij mailbericht dd. 23/06/2021 
overgemaakt aan de raadsleden) en licht het dossier toe. 
 
Na bespreking en beperkte aanvullingen aan het toetsingskader 1 hecht de raad haar goedkeuring 
aan de aangepaste werkwijze. 
De raad beslist   
 
 om de opzegtermijn bij verhuis naar een assistentiewoning in te korten tot één maand 2 
 de aanvangsdatum van de huurovereenkomst ook in de toekomst niet op te leggen aan 

een kandidaat-huurder 
 voortaan waar nodig soepele vloerbekleding te voorzien 

 
1 Toevoeging bij keuken : de lavabo van de keuken oogt verzorgd. Vervanging bij roestvorming. Er wordt een 
dampkap voorzien. 
 
2 De directeur verwijst naar het mailbericht dd. 29/09/2020 van de VMSW en meer bepaald de volgende passage 
“Wat er wel kan, is dat beide partijen o.b.v. artikel 1134, tweede lid, B.W. in onderling akkoord de huurovereenkomst 
vroegtijdig beëindigen. Dat is dan de zogenaamde minnelijke beëindiging. Aangezien het sociaal huurstelsel hier niets 
over bepaalt, kan die bepaling uit het algemeen verbintenissenrecht worden toegepast. Het kan gezien worden als een 
aanvullende mogelijkheid van beëindiging van de huurovereenkomst, naast de opzegging en de ontbinding die wel 
reglementair zijn bepaald.  
 
Het is dus mogelijk dat de huurder samen met de SHM overeenstemt met een verkorte opzegtermijn. De SHM is echter 
niet verplicht om akkoord te gaan met dergelijke minnelijke beëindiging. Het ligt in de autonomie van de verhuurder om 
hiermee in te stemmen”. 
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Digitaal verloop (via teleconferentie), gelet op COVID-19. 
 
 

 
 

 dat de vertrekkende huurder het behangpapier niet moet verwijderen (en Woonveer 
bijgevolg ook niet, behalve ingeval het behangpapier los hangt en/of er 
schimmelvorming is teneinde vochtplekken middels een vochtmeter te kunnen detecteren 
en remediëren) 

 de plaatsbeschrijving-uit grondiger op te maken 3  
 door de huurder bijgeplaatste elektrische leidingen te verwijderen & elektrische 

leidingen/stopcontacten bij te plaatsen 
 na de opmaak van een raamcontract ook de elektrische installatie te laten keuren 

(indien mogelijk te implementeren voor panden waar de plaatsbeschrijving-uit 
plaatsvindt vanaf 01/01/2022) 

 
Wat betreft de timing van de implementatie verwijst de directeur naar punt 5.4. van de nota. 
De raad beslist om de nieuwe werkwijze toe te passen bij panden waarvan de 
plaatsbeschrijving-uit plaatsvindt na 01/08/2021. 
 
De krijtlijnen zoals vervat in de nota zullen nog omgezet worden in een checklist, die ook door 
de klusjesmannen kan gehanteerd worden. 
De raad wenst op basis van praktijkervaringen zicht te krijgen op de schaal teneinde op die 
manier ook de impact van de nieuwe werkwijze (op mensen & middelen) te kunnen inschatten.  
Gelet op de langdurige arbeidsongeschiktheid van diensthoofd klanten Ann Scheppers zullen de 
mogelijke aanpassingen m.b.t. het toewijzingsproces later nog bekeken worden. 
 
 
 
 
 
 
   Bart SMETS    Ivan VAN DER TAELEN 
   Directeur    Voorzitter   
 
 
 

 
3 In de uittredende plaatsbeschrijvingen wordt duidelijk aangegeven dat de toestand verschilt t.o.v. het moment 
van intrede en voor de plaatsbeschrijvingen bij intrede worden de gebruikte materialen goed omschreven, ook de 
staat van de woning (proper, net vernieuwd, bomen gesnoeid, … ) wordt weergegeven en er wordt een 
gedetailleerde beschrijving gegeven van het aanwezige meubilair.  
De directeur merkt nog op dat deze beide zaken momenteel niet gebeuren en een impact hebben op de duurtijd 
van de plaatsbeschrijving, die nu al minimaal 1 tot 1,5 uur vergt. 



 

Beslissing van de minister  
n.a.v. het visitatierapport van  

28 november 2021 van 
Woonveer 

(1256) 
Puurs-Sint-Amands 
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uw bericht van         uw kenmerk ons kenmerk        bijlagen
21 december 2021                                    

vragen naar/e-mail telefoonnummer       
Jan De Craen                                            02 552 66 00        
jan.decraen@vlaanderen.be

Betreft:  beslissing naar aanleiding van het definitieve visitatierapport van 28 
november 2021 van SHM Woonveer

Geachte voorzitter

Ik heb kennis genomen van het definitieve visitatierapport van uw maatschappij 
en van uw reactie daarop.

De visitatiecommissie is van oordeel dat uw SHM goede prestaties levert op 
twaalf operationele doelstellingen (OD’s) wat betreft de huuractiviteiten, en op 
zes OD’s wat betreft de koopactiviteiten. Zeven OD’s worden door de commissie 
als ‘voor verbetering vatbaar’ beoordeeld, maar uw reactie voorziet daartoe in 
verbeteracties. 

Het advies van de visitatiecommissie maakt het aannemelijk dat de maatregelen 
die u voorstelt zullen toelaten om binnen een redelijke termijn prestaties te 
leveren die aan alle vooropgestelde vereisten voldoen.
Op basis van wat voorafgaat heb ik dan ook beslist om naar aanleiding van 
deze visitatie geen maatregelen te nemen1.

1 Dit in toepassing van artikel 4.123 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 7
1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
T 02 552 66 00
kabinet.diependaele@vlaanderen.be

De Heer Ivan Van Der Taelen
Voorzitter SHM Woonveer
Palingstraat 48
2870 PUURS-SINT-AMANDS

mailto:jan.decraen@vlaanderen.be
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Ik wil u wel aanbevelen om de verbeteracties die u voorstelt SMART te formuleren. Onder ‘SMART’ versta ik 
dat de beoogde doelen van de verbeteracties:

- concreet en ondubbelzinnig of ‘S’pecifiek zijn geformuleerd;
- zo zijn verwoord dat de bereikte resultaten, en ook de tussentijds bereikte resultaten, aantoonbaar 

of ‘M’eetbaar zijn door uw SHM;  
- gedragen of ‘A’cceptabel zijn binnen uw organisatie, zowel door uw raad van bestuur als door uw 

medewerkers;
- haalbaar of ‘R’ealistisch zijn, door rekening te houden met de noodzakelijk kennis, capaciteit en 

middelen om deze doelstellingen te bereiken;
- ‘T’ijd- of termijngebonden zijn geformuleerd (wanneer wil ik welke doelen behalen?), wat toelaat 

om de resultaten, en ook de tussentijdse resultaten, duidelijk te evalueren en de aanpak eventueel 
bij te sturen.

Aangezien van u verwacht wordt dat u zich op een relatief korte tijd zal omvormen tot woonmaatschappij, 
wil ik u vragen om uw verbeteracties meteen in te bedden in dat traject. Daarnaast dring ik aan op een 
consequente uitvoering van de voorgestelde maatregelen en raad ik het gebruik van een 
opvolgingsinstrument aan, zodat de raad van bestuur de verbeteraanpak accuraat kan opvolgen, evalueren 
en eventueel gericht kan bijsturen.

Deze beslissing zal samen met het definitieve visitatierapport en uw formele reactie op de website van 
Wonen-Vlaanderen worden gepubliceerd. Wonen-Vlaanderen zal u vooraf informeren over de exacte 
publicatiedatum.

Ik dank uw raad van bestuur, uw directie en alle medewerkers voor de geleverde en te leveren inspanningen 
om de werking van uw maatschappij te verbeteren. 

Met de meeste hoogachting,

Matthias Diependaele,

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
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