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Voorwoord
Beste lezer
Ondanks de eerste en de tweede lockdown was 2020 een bijzonder jaar voor De Zonnige
Woonst.
Ook al werkten onze medewerkers maximaal van thuis uit, toch lag de werking van onze
maatschappij niet stil. Vergaderen gebeurde digitaal. Procedures werden aangepast, zodat
verhuizen mogelijk bleef. Zo konden de bewoners van o.a. de Lindestraat en de Hoogstraat
in Hamme, en de Kerkstraat in Waasmunster hun intrek nemen in hun nieuwe woning.
Er werd niet alleen intensief verder gewerkt aan nieuwe, toekomstige projecten zoals
Wareslage in Waasmunster en Tasibel in Hamme, maar we bleven daarnaast ook verder
inzetten op renovatie en verbetering van onze woningen.
Gezien de impact van het coronavirus op het professionele leven en bijgevolg ook de
inkomsten van sommige huurders, namen we een aantal sociale maatregelen die voor meer
financiële ademruimte bij onze huurders moesten zorgen. De termijn van het
afbetalingsplan kon op die manier verlengd worden tot maximaal twaalf i.p.v zes maanden.
Op zondag 13 september 2020 namen we samen met de gemeente Hamme deel aan het
grootste culturele eendaagse evenement van Vlaanderen, Open Monumentendag. We
kozen er voor om de oude fabriekssite Tasibel in de kijker te plaatsen. Circa duizend
geïnteresseerden namen deel aan een uitgestippelde wandeling, volledig coronaproof
georganiseerd. Ook de krant die nadien werd uitgebracht verdient veel lof. Ik wens dan ook
iedereen te bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Ondertussen voert Astor vzw
gesprekken met de verschillende werkgroepen om het dossier Tasibel verder uit te werken.
En toch kende 2020 ook een aantal obstakels.
De nieuwe Vlaams minister van Wonen pleit voor schaalvergroting. Tegen eind 2022 mag er
maar één grote speler per gemeente zijn op vlak van sociale huisvesting. Aangezien De
Zonnige Woonst in drie gemeenten actief is, staat onze toekomst enigszins onder druk. Ook
het gegeven dat privé-aandeelhouders in de nabije toekomst minder inspraak zullen krijgen
op basis van de reeds bestaande decretale wetgeving, zal onze werking sterk beïnvloeden.
Ik zal mij in elk geval blijven inzetten om de belangen van de maatschappij en die van onze
huurders te verdedigen. 2021 wordt een scharnierjaar waarin de gemaakte keuzes bepalend
zullen zijn voor het verder functioneren van de maatschappij.
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Laat ons in elk geval positief blijven. Onze maatschappij wordt steevast aangeduid als een
uitermate performante bouwmaatschappij in Vlaanderen met een financieel gezonde
structuur en voldoende knowhow om verdere uitdagingen de baas te kunnen.
Tot slot wens ik iedereen te bedanken voor hun appreciatie die ik het afgelopen jaar kreeg
over de werking van de maatschappij.
De voorzitter
Etienne De Prijcker
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2020 - visueel overzicht
balanstotaal

100 miljoen euro

TE
KOOP

4

verkochte
sociale woningen

1334
huurders

€

€ 5.936.406,55
huuropbrengsten

ﬁnancieel gezond

€

47,5/60
FiGi

Hamme
Temse
Tielrode
Elversele
Waasmunster

TE
HUUR

1393
woningen
te huur

12

499

groente- en
fruittuintjes

garages en
autostaanplaatsen

Woningen met
ERP-certiﬁcaat

633

gemiddelde
EPC

293

Klantencontact

Projecten

628

kandidaat-huurders
op de wachtlijst

nieuwbouw

€ 3.726.814,59
renovatie

€ 1.936.356,21

10.836

bezoekers website
- folders, brochures
- vlotte werking, coronaproof
- telefonische huurdersbevraging

2020 - Samen bouwen aan een goede thuis
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Doel van de vennootschap
Op basis van de modelstatuten uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van
de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen heeft De Zonnige Woonst, zoals
beschreven in artikel 4 van haar statuten, als doel:

•

de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren,
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor
een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel
met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie
in de lokale woonstructuur;

•

bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen
of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te
slopen en te vervangen;

•

gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale
huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en
personen met een beperking;

•

de vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en
vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen
onder de voorwaarden, vastgelegd in artikel 41,§2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en
eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

4

Organisatie
Bestuur
Raad van bestuur
Vertegenwoordigers openbare sector
Etienne De Prijcker, voorzitter

gemeente Hamme

Jan Laceur, tweede ondervoorzitter (vanaf 9 november 2020)
gemeente Hamme
André Raemdonck

gemeente Hamme

Filip Boelaert

gemeente Hamme

Hilde Van de Voorde

gemeente Temse		

Robby Van der Stock (tot 9 november 2020)

gemeente Hamme

Vertegenwoordigers andere inschrijvers
Koen Mettepenningen, eerste ondervoorzitter

particulier

Danny Poppe

particulier

Marita De Medts

particulier

Hilde Cloostermans - Huwaert

particulier

Directeur
Guy Van Gucht
De raad van bestuur vergaderde in 2020 (zitpenning 196,33 euro en 200,25 euro na
indexatie op 1 april 2020) op:
13 januari

10 februari

9 maart

6 april

11 mei

8 juni

29 juni

7 september

12 oktober

9 november

14 december
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Directiecomité
Etienne De Prijcker

voorzitter

Koen Mettepenningen

eerste ondervoorzitter

Jan Laceur (vanaf 9 november 2020)

tweede ondervoorzitter

Maria De Medts

directielid

André Raemdonck

directielid

Robby Van der Stock (tot 9 november 2020)

directielid

Guy Van Gucht

directeur

Het directiecomité vergaderde in 2020 (zitpenning 196,33 euro en 200,25 euro na
indexatie op 1 april 2020) op:
9 januari

30 januari

5 maart

26 maart

30 april

28 mei

25 juni

27 augustus

1 oktober

29 oktober

3 december

Aandeelhouders
Naam aandeelhouder

Nominale waarde
kapitaal in euro

Aandelen

Gestort in euro

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

2.500,00

200

625,00

Provincie Oost-Vlaanderen

2.500,00

200

625,00

Gemeente Hamme

5.000,00

400

1.250,00

Gemeente Temse

2.500,00

200

625,00

OCMW Hamme

2.500,00

200

625,00

Beweging.net Hamme

2.500,00

200

625,00

vzw Socialistische Aktie Hamme

2.500,00

200

625,00

vzw Vooruitzicht Liberale Werken
Hamme

2.500,00

200

625,00

Bauwens Jurgen

250,00

20

62,50

Boelaert Filip

250,00

20

62,50

Cloostermans-Huwaert Désiré

250,00

20

62,50

De Bondt Kathleen

250,00

20

62,50

Aandeelhouders openbare sector

Aandeelhouders sociale organisaties

Particuliere aandeelhouders

6

Naam aandeelhouder

Nominale waarde
kapitaal in euro

Aandelen

Gestort in euro

De Clercq Koen

250,00

20

62,50

De Cock Guido

250,00

20

62,50

De Geyter Michel

250,00

20

62,50

De Grave Paula

250,00

20

62,50

De Graef François

250,00

20

62,50

De Pillecyn Norbert

250,00

20

62,50

De Prijcker Etienne

250,00

20

62,50

Huylebroeck Raoul

250,00

20

62,50

Laureys Jo

250,00

20

62,50

Mettepenningen Koen

250,00

20

62,50

Poppe Danny

250,00

20

62,50

Reuse André

250,00

20

62,50

Reyntjens Marie-Jeanne

250,00

20

62,50

Saerens Robert

250,00

20

62,50

Van de Casteele Paul

250,00

20

62,50

Van Den Broeck André

250,00

20

62,50

75,00
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18,75

Van Lysebetten Marleen

250,00

20

62,50

Van Vossole Francine

250,00

20

62,50

Verbeke Sabine

250,00

20

62,50

Verschelden Paul

250,00

20

62,50

Vijt Herman

250,00

20

62,50

28.825,00

2306

7.206,25

Van Haver Patrick

Totaal

De nominale waarde van één aandeel bedraagt 12,50 euro. De openbare sector vertegenwoordigt 52%
van de aandelen, de particulieren 48%.
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Personeel

Algemene leiding
Guy Van Gucht

directeur

Het beloningspakket omvat salarisschaal A 213 (38.030 euro – 54.780 euro) van de
Vlaamse Overheid, een dienstwagen, maaltijdcheques, een managementvergoeding en
een groepsverzekering.

Administratief personeel

Sociale dienst
De medewerkers van de sociale dienst zijn Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur), Lien
Sap (4/5 tewerkstelling) en Veerle Staelen.
Hun takenpakket omvat o.a.:
•

de verwerking van nieuwe inschrijvingen en de opvolging van het inschrijvingsregister;

•

het begeleiden van huurders bij de keuze van een andere (eventueel aangepaste)
huurwoning;

•

de opstart van nieuwe verhuringen: aanbod en opmaak van de huurovereenkomst,
betaling van de huurwaarborg;

•
8

de verwerking van stopzettingen van huurovereenkomsten;

•

de verwerking van wijzigingen in gezinssituaties of inkomsten van huurders;

•

de (her)berekening van huurprijzen;

•

de opvolging van betalingen van de maandelijkse huur en de begeleiding bij huurachterstal (o.a. afbetalingsplannen, gerechtelijke dossiers…);

•

de opvolging van huurwaarborgen;

•

de opvolging van meldingen over de woonomgeving;

•

de herhuisvesting van huurders bij een totaalrenovatie.

Technische dienst
Jonas Ingels, Evy Smet (4/5 tewerkstelling) en Erwin Van Puyenbroeck, zijn de medewerkers van de technische dienst. Zij staan in voor:
•

de opvolging van meldingen van problemen aan of in de huurwoningen;

•

de opmaak van plaatsbeschrijvingen bij vertrekkende huurders;

•

de begeleiding van nieuwe huurders bij de intrek in hun huurwoning;

•

de planning en opvolging van de uitvoering van renovaties;

•

de planning en opvolging van de uitvoering van nieuwbouwprojecten;

•

de verwerking van inschrijvingen voor sociale koopwoningen en kavels;

•

de verwerking van aanvragen van huurders om hun huurwoning te kopen.
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Interne dienst
De medewerkers van de interne dienst zijn Brent Goossens, Nathalie de Bruyne en Ward
Diependaele (in dienst vanaf 14 september 2020). Zij zijn verantwoordelijk voor:
•

de boekhouding en de financiële planning;

•

de berekening en de afrekening van de huurlasten;

•

de opvolging van overheidsopdrachten en verzekeringen;

•

de communicatie;

•

de verslaggeving van de bestuursorganen;

•

de behandeling van opmerkingen en suggesties ten aanzien van de maatschappij;

•

de uitwerking en opvolging van procedures en interne controle;

•

de opvolging van verzekeringsdossiers.

Huisbewaarders
Maurits Verdonck is huisbewaarder van de residentie Rubso in de Veldstraat in Hamme.
Etienne Colman voert deze functie uit voor de site Le Lis (Museumstraat, Burgemeester
Louis Baertstraat, Baantje), de residentie Filip De Pillecyn op de hoek van de Peperstraat
en Kleinhulst en residentie Dr. Hylebos in de Schoolstraat in Hamme.
Jan Adriaenssens is huisbewaarder van de site Slangstraat-Posthoorn.
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Zij nemen de volgende taken op zich:
•

toezicht houden op het onderhoud van de site en op het naleven van afspraken in
functie van een aangename woonomgeving;

•

het signaleren en opvolgen van technische defecten aan de gemeenschappelijke
delen;

•

het ontvangen en begeleiden van technici in de gebouwen bij herstellingen;

•

het informeren van de (nieuwe) bewoners over onze werking en de buurt.

Opleidingen
De personeelsleden van De Zonnige Woonst volgen regelmatig opleidingen.
Hierbij volgt een overzicht van de gevolgde opleidingen in 2020:
Opleiding

Datum

Duur (uren)

Aantal personen

Opleiding kwaliteitskamer en afwijkingscommissie

30/01/2020

3

2

Bezoek aan Ons Dak, Maaseik - paperless
werken

11/02/2020

7,5

10

Intervisie boekhouding - VMSW

12/02/2020

3

1

Bezoek aan Zonnige Kempen / KBM Beringen

20/02/2020

7,5

9

3/03/2020

7,5

2

Online ontbijtsessie GDPR

15/04/2020

3

2

SD Worx Bike Mobility plan - online meeting

29/04/2020

4

1

Recomatics - workshop digitaliseringsproject +
Office 365

1/06/2020

3

3

Live webmeeting klimaatdoelstellingen 2050

15/06/2020

2

2

Webinar coronaclaims en negatieve prijsherzieningsformule

2/07/2020

2

2

25/09/2020

5

10

Basiscursus projectontwikkeling

9/10/2020

3

2

Basiscursus projectontwikkeling

13/10/2020

4

2

Webinar eerste informatievergadering
groepsaankoop ABR

13/10/2020

0,5

2

Spryg Zorgvastgoed België 2020

20/10/2020

7,5

1

Opleiding woningkenmerken voor gevorderden

20/10/2020

2,5

1

Opleiding financiële planningstool - VMSW

27/10/2020

3,5

1

Opleiding financiële planningstool - VMSW

29/10/2020

3,5

1

Opleiding communicatie - huurderskrant

29/10/2020

3

1

Workshop VEB over overnames & verhuisdossiers

30/10/2020

2,5

1

Excursie Tasibel - Antwerpen/Eindhoven

Sprintsessies - inspiratiedag met sociale experts
'Bouwen en wonen met een hart'
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Opleiding

Datum

Duur (uren)

Aantal personen

Online basiscursus infrastructuuraanleg regio
Oost - deel 1: subsidiedossiers

12/11/2020

4

1

Webinar Barco: hybrid meetings

12/11/2020

1

1

Modulaire opleiding sociale huur (deel 1)

16/11/2020

3

1

Modulaire opleiding sociale huur (deel 2+3)

17/11/2020

7,5

1

Vervolg online infovergadering groepsaankoop
ABR (VVH)

17/11/2020

3,5

2

Online basiscursus infrastructuuraanleg regio
Oost - deel 2: werftoezicht

19/11/2020

3,5

1

Online workshop - lichaamstaal en micro expressies

23/11/2020

3

9

Modulaire opleiding sociale huur (deel 4)

24/11/2020

3

1
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Grond- en pandenbeleid
Verwerving
Onze maatschappij houdt permanent het aanbod van onroerende goederen binnen de
regio in de gaten. De directieraad evalueert alle aangeboden voorkoop- en wederinkooprechten. In 2020 beoordeelden we twintig voorkoop- en wederinkooprechten.

Grondreserve

Inventaris onbebouwde gronden
Hamme

Oppervlakte (in m2)

Waarde (in euro)

466

5.277,06

2230

6.374,27

501

255.000,00

47.876

3.525.000,00

Kruisbeeldstraat

2520

126.000,00

Neerlandt

5408

270.000,00

1144

390.000,00

60.145

4.577.651,33

Oostkouterwijk
Posthoorn - Gasmeterstraat
Gasmeterstraat 44*
Tasibel*

Waasmunster
Vierschaar*
Totaal
* Waarde inclusief gebouwen

Samenvatting patrimonium
Tot en met 31 december 2020 werden in totaal 2053 woningen gerealiseerd of
aangekocht:
•

•

1574 huurwoningen, waarvan
›

1393 huurwoningen

›

657 verkochte woningen;

479 koopwoningen, waarvan
›

32 teruggekocht

›

3 nog niet verkocht (Slangstraat)
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Verhuur
In dit hoofdstuk staat de verhuring van 2020 in cijfers samengevat. Deze cijfers geven
steeds de situatie weer op 31 december 2020, in vergelijking met 2019.

1500

1368

1393
1340

1351

1332

1334

1200

900

579 582
600

300

2019

2020

Huurwoningen
Evolutie van het aantal huurwoningen
1500
1355

1393

1241
1173

1200
1027
900

600

300

14

2020

2015

2010

2005

2000

0

46

kandidaat-huurders
reeds huurder

kandidaat-huurders
nieuw

sociale huurders

verhuurbare panden

aantal woningen

0

66

5

huurders buiten
sociaal huurstelsel

4

Aantal woningen in huur per regio

31

55

53

Temse
Elversele

Waasmunster
Hamme
41Kaaldries

228 Hamme +8

Geemstraat

34 Hamme
Nieuwelaan

Temse
Tielrode

33 Hamme +1

Centrum

32 Hamme

Noordstraat

Le Lis

22

Hamme
Evangeliestraat

11

Hamme
Sint-Anna

54 Hamme +1
Veldstraat

50

Hamme
Zogge

227 Hamme

140 Hamme -2

Vlierkouterwijk

265 Hamme

Oostkouterwijk

Vigor-Wuitens

76 Hamme -11
Moerzeke

41 Hamme

Kastel

Type huurwoning op basis van het aantal slaapkamers
.
350

300

250

200

150

100

50

0

aantal slaapkamers

1

2

3

4

eengezinswoningen

110

150

5

110

appartementen

237

182

79

0

totaal

347

332

84

110
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Ouderdom van de woningen

350

320

300

250

236

222
196

200
167

140

150

100

80

50

32

2020 - heden

2010-2019

2000-2009

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1950-1959

0

Bovenstaande verdeling werd opgemaakt volgens datum van bouwjaar of van eerste
bewoning na totaalrenovatie.
De huurwoningen die sinds 2000 tot nu in gebruik werden genomen, maken 29% uit van
het volledige aanbod. Doordat we de komende jaren de oudste woningen (5,76% van
het volledige aanbod) volledig gaan renoveren of vervangen, zal het percentage van de
huurwoningen, die sinds 2000 tot nu in gebruik werden genomen, stelselmatig stijgen.
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Verhuringen
(Versnelde) toewijzingen
In 2020 wezen we 235 keer een huurwoning toe aan een kandidaat-huurder: 105 keer
werd het aanbod aanvaard en in 130 gevallen weigerde de kandidaat-huurder de aangeboden woning (dit is een aanvaardingspercentage van 45%).
Na twee weigeringen heeft dit een schrapping van de inschrijving tot gevolg.

250

60%

235

58%

207

201

200
170
52%

150

130
104

100

48%

97

97
45%

93

108

99

50%

45%

105

77
56
41

50

0

40%
2016

2017
Toewijzingen

2018
Aanvaardingen

2019

2020

Weigeringen

Het aantal toewijzingen is in 2020 verder gestegen. Het aanvaardingspercentage is
echter opnieuw gedaald naar het niveau van 2018.
Ten gevolge van het coronavirus konden de bezichtingen niet op de normale manier
georganiseerd worden. Zo konden veel kandidaten de woning niet uitgebreid bezichtigen
en was er op het moment van de inschrijving minder persoonlijke begeleiding bij de
woningkeuze.
De inschrijvingsprocedure verliep zo veel mogelijk schriftelijk, waardoor kandidaten te
veel woningen aanduidden en ze daardoor vaker een woning kregen aangeboden die
niet op hun maat was.
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Nieuwe huurovereenkomsten
1200

15%
1072

13%
12%

1000

12%

800
9%

9%

600
6%

6%
400

3%

200

95

0%

76
9

0

0%
41

0

0%
50

11

0%
3

0

52
0

31

55
7

0

0%
Hamme

Moerzeke

Kastel

Zogge

Sint-Anna

Tielrode

nieuwe verhuringen

Elversele

Waasmunster

huurpatrimonium

Nieuwe huurovereenkomsten per type
34

35

30

25

20

17
15

15

13
10

9

10

9

4

5

2

A = appartement		
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H = huis, eengezinswoning		

H5

H4

0

H3

H2 - rolstoelgebruiker

H2

H1 - senior

H1

A3

A2

A1 - senior

0

A1

1

1 – 5 = aantal slaapkamers

Nieuwe huurovereenkomsten per type versus huurpatrimonium
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11%

500

10%

9%

8%

7%

400
347

332

6%

300
4%

4%

200
109

2%

100
37

44

29

0%
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Afrekening huurwaarborgen
De directieraad bespreekt maandelijks de afrekening van de huurwaarborgen van vertrokken huurders.
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Uitschieters in de cijfers zijn hoofdzakelijk te verklaren door gerechtelijke procedures.
Hierbij worden vaak aanzienlijke bedragen teruggevorderd van de huurders omwille van
huurschade of fraude waarbij de sociale korting teruggevorderd wordt.

20

Huurders
Algemeen profiel van onze huurders
De helft van onze huurders:
•

bestaat uit alleenstaanden (al dan niet met kinderen);

•

is 60 jaar of ouder;

•

heeft een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen tussen de 10.001 en 20.000 euro.

Overzicht aantal huurders volgens gezinstype
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De cijfers blijven dezelfde trend aanhouden in vergelijking met vorige jaren.
De alleenstaande huurders blijven ruim de grootste groep en kennen nog steeds een
stijgende trend.
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Overzicht aantal huurders volgens leeftijd
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Het huurdersbestand blijft over het algemeen hetzelfde, met de huurders ouder dan
60 jaar als grootste groep en een miniem aantal huurders jonger dan 21 jaar.
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Inkomen huurders
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Opvallend voor 2020 is dat het aantal huurders met hogere inkomens sterk gedaald is.
Het aantal huurders met een jaarinkomen hoger dan 30.000 euro is drastisch gedaald.
Deze daling is te verklaren door een wetswijziging die op 1 januari 2020 in werking trad.
Het referentie-inkomen is het inkomen van het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft. Dit is dus niet noodzakelijk meer het inkomen van maximum
drie jaar geleden.
Bovendien zijn veel huurders door de coronacrisis hun job kwijtgeraakt of moeten ze het
doen met een lager inkomen.
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Overzicht huurovereenkomsten volgens huurperiode
Sinds 1 maart 2017 hebben de nieuwe huurovereenkomsten een bepaalde duur van
negen jaar. Na de eerste negen jaar (dus ten vroegste in 2026) wordt de overeenkomst
telkens automatisch voor drie jaar verlengd, tenzij er een opzeggingsgrond is op basis
van een te hoog inkomen of omwille van onderbezetting.
Voor huurovereenkomsten die vóór 1 maart 2017 werden ondertekend, verandert er niets.

Aantal huurovereenkomsten o.b.v. huurperiode - 2020
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Huurgelden
Reëel betaalde huurprijzen
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Er zijn steeds minder huurders die een huurprijs lager dan 200 euro betalen. Door renovaties en nieuwbouw stijgt de gemiddelde kwaliteit van onze woningen. Hierdoor stijgt
de marktwaarde en ook de minimale huurprijs van de woning. Dit heeft uiteraard een
invloed op de huurprijsberekeningen. De huurprijzen stijgen ook mee met de jaarlijkse
indexatie.
Vanaf 1 januari 2020 werden ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving
omtrent de huurprijsberekening. Deze worden hierna besproken.
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Huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020
Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 30 november 2018 en 24 mei 2019
brachten wijzigingen in de huurprijsberekening aan.
Sociale huurschatter
Om de marktwaarde van een huurwoning vast te stellen moet vanaf 1 januari 2020 een
objectief schattingsmodel gebruikt worden, met name de sociale huurschatter. Op die
datum moeten alle basishuurprijzen vervangen worden.
Door de verplichte herschatting steeg de maandelijkse marktwaarde van ons patrimonium huurwoningen met 6 % ten opzichte van het jaar 2019, ofwel van 777.243 euro naar
823.616 euro. Dit houdt een gemiddelde stijging per woning in van ongeveer 34 euro.
Energiecorrectie
Vanaf 1 januari 2020 moet de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in bepaalde
gevallen een toeslag op de huurpijs – de energiecorrectie – aanrekenen. De energiecorrectie wordt dan een onderdeel van de huurprijs. Ze telt ook mee in de theoretische
huurinkomsten van de Gewestelijke Sociale Correctie (GSC).
Dit is van toepassing voor elke woning, waarvan het verwachte energieverbruik voor
verwarming en sanitair warm water lager ligt dan het bijhorende referentieverbruik. Dit
referentieverbruik is vastgelegd op basis van een maatregelenpakket gangbaar in het
bouwjaar 2006. De energiecorrectie is een stimulans om het energieverbruik van onze
woningen te verlagen en een deel van deze investering terug te verdienen.
De energiecorrectie wordt berekend voor alle woningen met een uitgebreide EPB-aangifte. Dit zijn alle nieuwbouwprojecten, vervangingsbouwprojecten of grondige renovatieprojecten vanaf de invoering van de energieprestatieregelgeving (aanvraag bouwvergunning vanaf 1 januari 2006).
Solidariteitsbijdrage
De solidariteitsbijdrage die wordt aangerekend bij huurders die meer verdienen dan de
toepasselijke inkomensgrens, is al sedert 1 januari 2019 in voege.
Huurders met een hoger inkomen betalen een groter aandeel in de huurprijsberekening:
•

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

•

1/53 als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan
150%;

•

1/52 als het inkomen gelijk of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens.
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Een huurder betaalt nooit meer dan de basishuurprijs. Dit wijzigt niet.
Inkomen
Vanaf 1 januari 2020 is het inkomen de optelsom van:
•

het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;

•

het leefloon;

•

de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan personen met een handicap;

•

de van de belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven
bij een Europese of internationale instelling.

De eerste drie elementen kunnen elektronisch bevraagd worden. Voor de van belasting
vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland tracht de VMSW met FOD Financiën
een elektronische gegevensstroom op te zettten.
Vanaf 2020 wordt er rekening gehouden met het inkomen van huurders en alle meerderjarige gezinsleden, met uitzondering van kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn.
De uitzondering voor kinderen jonger dan 25 jaar (niet ten laste) en invalide gezinsleden
vervalt!
Het referentie-inkomen is het inkomen van het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft. Dit is dus niet noodzakelijk meer het inkomen van maximum
drie jaar geleden. Binnen één gezin kunnen nu ook meerdere inkomensjaren gehanteerd
worden.
Geeft het aanslagbiljet 0 euro weer en zijn er geen andere inkomsten zoals leefloon, IVT,
buitenlandse inkomsten…, dan wordt voor deze persoon 0 euro inkomsten ingebracht.
Enkel indien het totale gezinsinkomen 0 euro bedraagt, wordt het huidige inkomen in
aanmerking genomen.
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Gemiddelde huurpijs per woningtype
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De sterke stijging van de huuropbrengsten in 2020 is voornamelijk te verklaren door de
invoering van de wijzigingen m.b.t. de huurprijsberekening, van toepassing sedert
1 januari 2020 (zie hierboven).
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Sociaal beleid
Betalingsachterstand
Bij de afsluiting van het boekjaar 2020 werd 22.857,42 euro afgeboekt wegens niet
invorderbaar. Op 31 december 2020 werd een waardevermindering van 17.453,11 euro
geboekt voor de lopende dossiers van huurachterstal waarin de betaling niet (volledig)
gegarandeerd is.
Op 31 december 2020 bedroeg de openstaande huurachterstal 26.875 euro.
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Op 31 december 2020 hebben 51 huurders bij onze maatschappij een afbetalingsplan
lopen voor hun betalingsachterstand over een maximale periode van zes maanden.
Twintig dossiers van huurachterstal of huurschade zijn opgenomen in een collectieve
schuldenregeling. Deze aantallen liggen in lijn met de cijfers van de voorbije jaren.

Duurzaam incasso
Onze maatschappij nam eind april 2020 deel aan een gratis onderzoek, georganiseerd
door 180 Degrees Consulting, een consultingbureau voor non-profitorganisaties en
sociale ondernemingen. In dit onderzoek werd er gepeild naar het type huurders die
met huurachterstal te kampen hebben, en naar de oorzaken ervan. De Zonnige Woonst
probeert de huurachterstal te beperken door in te zetten op veelvuldige contacten met
haar huurders en zo uithuiszettingen te vermijden.
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Er werden vier types huurders gedetecteerd:
•

de digitbeet: is al wat ouder en heeft moeite met de digitale evolutie;

•

de overconsument: heeft moeite met budgetbeheer;

•

de pechvogel: komt door tegenslagen niet of nipt rond;

•

de nieuwkomer: heeft een andere afkomst of cultuur.

De vraag van het bureau om in te stappen in een proefproject, waarbij we met de groep
‘pechvogels’ aan de slag zouden gaan, hebben we positief beantwoord. Op woensdag 15
juli 2020 zaten we een eerste keer samen met gerechtsdeurwaarder Van Den Berghe
en enkele huurders om te bekijken hoe we hen beter konden begeleiden om financiële
problemen in de toekomst te beperken.
Gezien de impact van het coronavirus op het professionele leven en de inkomsten van
sommige huurders, nam de raad van bestuur ook al op 6 april 2020 een aantal maatregelen m.b.t. de terugbetaling van de waarborgen en de huurachterstallen.
Indien de waarborg de huurschade en de achterstallige huur dekt, volstaat voortaan de
digitale goedkeuring van de directeur en de voorzitter. Er hoeft niet langer gewacht te
worden op het akkoord van de directieraad. Deze werkwijze zorgt voor een efficiëntere
terugbetaling van de huurwaarborg.
De sociale dienst heeft, na een grondige evaluatie van het dossier, de mogelijkheid om
de termijn van het afbetalingsplan te verlengen tot maximaal twaalf i.p.v zes maanden.
Dit zorgt voor meer financiële ademruimte bij de huurders.
Tot slot voorziet de huidige procedure dat een vonnis tot uithuiszetting steeds wordt
uitgevoerd. In de praktijk stellen we vast dat de rechtbank dit niet altijd volgt indien de
huurschade en achterstal betaald zijn voor de effectieve datum van uithuiszetting. Dit
geldt mits akkoord van de huurder om hem te laten begeleiden voor een periode van
minstens één jaar door een externe dienst om gelijkaardige feiten te helpen voorkomen.
Deze overeenkomst wordt vastgelegd in een addendum aan het huurcontract, wordt na
één jaar door alle partijen geëvalueerd en kan worden verlengd.
Na een positieve evaluatie van deze maatregelen, zouden we deze definitief willen vastleggen. Een aantal aanpassingen waren noodzakelijk om een en ander vlotter te laten
verlopen.
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Problematische verhuringen
Op 31/12/2020 zijn er nog 43 lopende dossiers bij de raadsman. Hier wordt in eerste
instantie advies gevraagd, maar indien nodig worden de dossiers ingeleid bij het vredegerecht voor een poging tot verzoening of voor de ontbinding van de huurovereenkomst.
Het gaat voornamelijk over:
•

het niet reageren op de rappelprocedure van de huurachterstal;

•

het niet naleven van het afgesproken afbetalingsplan;

•

betwisting van de afrekening van de huurwaarborg;

•

het niet onderhouden van de woning;

•

domiciliefraude, niet-bewoning of eigendomsbezit.

Lokaal woonbeleid
Lokaal woonoverleg
In 2020 namen we op de volgende momenten deel aan het lokaal woonoverleg (LWO):
•

9 juni: Temse

•

11 september: Hamme

•

23 september: Waasmunster

•

27 oktober: Temse

Tijdens een woonoverleg bespreken we de stand van zaken van sociale woonprojecten
en nieuwe initatieven van de Vlaamse Overheid, analyseren we wachtlijsten, zoeken we
naar nieuwe projectmogelijkheden, brengen we lokale behoeften in kaart, maken we
afspraken over de aanpak van verouderde woningen en ontwikkelen we een lokale visie.
Overlegorganen en lokale samenwerking
Onze diensten werken frequent samen met verschillende lokale organisaties: Spoor 56,
OCMW Hamme, OCMW Temse, Sociaal Huis Waasmunster, Habitar, dienst huisvesting en
dienst welzijn van de gemeente Hamme, CAW/PWB, gevangeniswezen, psychiatrie,
sociale dienst van De Kemphaan, thuiszorgorganisaties… Deze samenwerkingen dragen
bij aan een vlottere invulling van de woonbehoeften van kandidaat-huurders en
huurders.
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Kandidaat-huurders
Wachtlijst
Nieuwe inschrijvingen
We noteerden 241 nieuwe inschrijvingen in 2020. Dit is een lichte daling ten opzichte
van 2019. Dit is mede te verklaren door het sluiten van onze balie en de beperking van
het aantal fysieke afspraken. De inschrijvingen verliepen in 2020 grotendeels schriftelijk.
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Evolutie wachtlijst
Op 31 december 2020 stonden er 628 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wachtlijsten. 2020 was een even jaar, hetgeen betekent dat er geen actualisatie van de wachtlijst plaatsvond. Net zoals vorige jaren heeft dit een stijging van het aantal kandidaten
op de wachtlijst tot gevolg.
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Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst
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Lokale voorrangsregels
De volgende grafiek geeft het aantal kandidaten weer die zich kunnen beroepen op
lokale voorrangsregels:
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Steeds meer kandidaten in Hamme en Temse kunnen een beroep doen op de lokale
voorrangsregels. Vooral kandidaten met een sterke lokale binding laten zich inschrijven
voor een sociale woning in de gemeente waar ze wonen. Dit toont de effectiviteit van de
lokale toewijzingsreglementen in Hamme en Temse aan.

Profiel van onze kandidaat-huurders
Net als onze bestaande huurders, zijn ook de kandidaat-huurders in hoofdzaak alleenstaanden. De vraag naar wooneenheden met twee slaapkamers is bijgevolg het grootst.
Qua leeftijd zijn de kandidaten evenredig gespreid over de verschillende leeftijdscategorieën.
Indeling volgens gezinsgrootte
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Bij de indeling volgens leeftijd stellen we weinig veranderingen vast.
Het aantal jongeren (<21 jaar) en het aantal ouderen (>70) is gedaald en de leeftijdsgroepen daartussen zijn gestegen. De overige leeftijdscategorie (van 21 tot 70 jaar) is
vrij gevoelig aan een algemene stijging van de werkloosheid door het coronavirus.
Dit kan de lichte stijging in deze categorie verklaren.
Algemeen blijft het aantal kandidaten redelijk verspreid over alle leeftijdscategorieën.
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Onderhoud en herstellingen
In 2020 spendeerde De Zonnige Woonst 931.624,45 euro aan onderhoud en herstel
van haar patrimonium. De technische dienst maakte hiervoor 1348 (tegenover 1595 in
2019) werkbonnen op. In 2019 bedroegen de kosten van onderhoud en herstellingen
845.742,59 euro.
Het grootste aandeel van de herstellingsopdrachten wordt ingenomen door bouwwerken (afbraakwerken, herstelling daken, septische putten…) en de werken aan de centrale
verwarming en sanitair.
De rubriek cv/sanitair betreft enkel het onderhoud en de herstelling van deze installaties.
Nieuwe cv-ketels en nieuwe badkamers zijn hierin niet meegerekend.
Deze worden opgenomen in de investeringen.
2020

%

Cv/sanitair

152.674,00

16,4

Bouwwerken

250.696,30

26,9

Schrijnwerkerij

86.833,08

9,3

Elektriciteit

49.917,05

5,4

Groenonderhoud

71.602,23

7,7

Schilderwerken

126.585,2

13,6

Andere

193.316,6

20,8

Totaal

931.624,5

Aard van de herstelling

Een deel van de kosten van onderhoud en herstellingen werd gerecupereerd via:
•

de huurschade door het inhouden van de huurwaarborg: in 2020 ging dat om
23.791 euro;

•

de schade gedekt door de brandpolis;

•

de huurlasten (dit zijn de maandelijkse bijdragen die de huurder betaalt voor taken
die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren, zoals
groenonderhoud, onderhoud cv, lediging septische putten, elektriciteit en water
voor gemeenschappelijke delen, onderhoud gemeenschappelijke hallen). We inden
145.376,69 euro. De afrekening volgt in 2021.
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Leegstand

Type leegstand

aantal
31/12/2017

aantal
aantal
31/12/2018 31/12/2019

aantal
31/12/2020

Bruikbare panden
In toewijzing

9

8

7

6

8

7

4

12

44

31

32

25

Leegstaande garages en autostaanplaatsen

19

22

10

15

Totaal

80

68

53

58

Niet-bruikbare panden voor
verhuring
Aantal leegstaande, verhuurbare woningen
Aantal niet-verhuurbare woningen (in renovatie/
afwachting renovatie of sloop)
Leegstaande garages en autostaanplaatsen

Verhuurbare panden
Sommige leegstaande woningen zijn verhuurbaar. Ze staan echter leeg door weigeringen
van toewijzingen of door mutaties van huurders binnen het patrimonium. De betrokken
huurder krijgt één maand de tijd om te verhuizen. De woning staat bijgevolg geen volledige maand leeg.
Ten gevolge van de coronacrisis lag het aantal leegstaande, verhuurbare panden hoger
dan in 2019.
Door de sluiting van de balie waren persoonlijke contactmomenten zoals plaatsbeschrijvingen, voorcontroles, bezichtigingen, sleuteloverdrachten en de ondertekening van
huurovereenkomsten moeilijker te organiseren. Dit zorgde voor een aanzienlijke vertraging in onze werkprocessen, en bijgevolg ook een langere frictieleegstand.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo kon de technische dienst meer aannemers naar
de leegstaande, verhuurbare panden sturen om technische mankementen aan te pakken,
en werd persoonlijk contact tussen aannemers en huurders vermeden.

Niet-verhuurbare panden
Andere kortstondig leegstaande woningen zijn verhuurbaar, maar hebben herstellingen
nodig vooraleer ze terug verhuurd kunnen worden. Soms gaat het over kleine herstellingen, maar oudere woningen hebben vaak een grondigere renovatie nodig: een nieuwe
keuken of badkamer, een nieuwe vloer, nazicht van de elektriciteit… We voeren deze
werken bij voorkeur uit wanneer de woning leeg staat. Zo beperken we de hinder voor de
huurder. Bovendien compenseert dit een eventuele opzegperiode in de huidige woning
van de nieuwe huurder en kan de periode van het betalen van dubbele huur beperkt
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worden.
De technische dienst waakt erover dat de werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
De voorcontrole bij de vertrekkende huurder helpt hierbij. Op dat moment kunnen we
immers inschatten welke werken nodig zijn en kunnen we de werken al administratief
voorbereiden. Zodra de vertrekkende huurder de woning verlaat, kunnen de aannemers
aan de slag. Door het gebruik van werfcilinders kunnen we verschillende werken tegelijkertijd uitvoeren.
Enkele woningen zijn geblokkeerd, omwille van een gerechtelijke procedure. De Zonnige
Woonst gaf de opzeg, maar de huurder is nog niet vertrokken of is in verzet gegaan. De
redenen variëren: fraude, onderhoud van de woning… Hierop hebben we weinig impact.
Na enkele jaren van intensieve voorbereiding zijn nu verschillende grote projecten van
totaalrenovatie of vervangingsbouw gestart of klaar om van start te gaan. Dit bracht
een grote verhuisbeweging met zich mee, waardoor een aantal woningen in afwachting
van de werken of sloop leeg blijven staan. Door het verder verfijnen van onze procedure
herhuisvesting probeerden we deze periode zo kort mogelijk te houden.
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Verkoop
Verkocht patrimonium
Het recht om als zittende huurder een sociale huurwoning te kopen werd vanaf 24 april
2017 geschrapt uit de wetgeving. Er werd een overgangsregeling bepaald. Zittende
huurders die op 24 april 2017 voldeden aan de voorwaarden voor de uitoefening van
het kooprecht kunnen nog tot 31 december 2021 een aanvraag tot uitoefening van het
kooprecht indienen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen huurders hun sociale huurwoning dus
niet meer aankopen.
In 2019 werd één dergelijke aanvraag van een zittende huurder ingediend. De raad van
bestuur attesteerde deze koopaanvraag in haar zitting van 11 maart 2019. In de raad van
bestuur van 14 december 2020 werd de verkoopprijs vastgelegd. De verkoop zal in 2021
plaatsvinden. In 2020 werd nog eens één aanvraag ingediend en geattesteerd op de raad
van bestuur van 14 december 2020.

.
Van het sociale koopproject in de Slangstraat werden in 2020 twee woningen verkocht.
Op 31 december 2020 zijn er dus nog drie panden te koop.
Adres
Slangstraat 20/1

40

#slaapkamers
2

Totale prijs (afgerond) status
210.000,00 verkocht

Slangstraat 20/2

2

204.300,00 te koop

Slangstraat 20/11

2

174.600,00 verkocht

Slangstraat 20/12

1

143.100,00 verkocht

Slangstraat 20/13

1

149.000,00 te koop

Slangstraat 20/14

1

143.700,00 verkocht

Slangstraat 20/21

2

174.200,00 verkocht

Slangstraat 20/22

2

183.500,00 te koop

Slangstraat 20/23

2

171.000,00 verkocht

We hanteren in het verkoopproces de volgende procedure:
•

De raad van bestuur legt de verkoopprijzen vast.

•

We informeren de eerste tien kandidaten over het aanbod en de verkoopprijzen.

•

We nodigen de geïnteresseerde kandidaat-kopers uit op een kijkdag.

•

De aanwezigen krijgen voldoende tijd om de woningen te bekijken en vragen te
stellen aan de medewerkers.

•

De kandidaten geven hun interesse en voorkeur op.

•

We onderzoeken nogmaals of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden.

•

De raad van bestuur wijst de woningen toe op basis van rangschikking en voorkeur.

•

Bij aanvaarding van het aanbod wordt een aankoopbelofte ondertekend, kort daarna
kan ook de aankoopakte verleden worden.

•

In geval van weigering schrijven we een aanbod uit voor een volgende kandidaat.

Overzicht koop
Aantal woningen verkocht:

657

				231 huurwoningen
				426 koopwoningen
				

32 van de verkochte woningen werden teruggekocht

Aantal garages: 		

507

Aantal woningen verkocht per regio (per 31/12/2020)
72

Temse
Elversele

73

Temse
Tielrode

18 Hamme

14 Hamme

Noordstraat

Le Lis

14

Hamme
Evangeliestraat

6 Hamme
Slangstraat

21

Hamme
Zogge / Sint-Anna

4 Hamme
Broekstraat

222 Hamme

110 Hamme

Vlierkouterwijk

45 Hamme

Oostkouterwijk

Vigor-Wuitens

42 Hamme
Moerzeke

16 Hamme
Kastel
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Kandidaat-kopers
Aantal inschrijvingen per register
*Betreft het totaal ingeschreven kandidaten op 31/12/2020
Huis / appartement
Hamme

2017
46

2018
32

2019
14

2020
13

Moerzeke & Kastel

7

4

3

2

Temse (Elversele en Tielrode)

5

2

0

0

Waasmunster

6

4

1

2

64
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18

17

2017
3

2018
3

2019
1

2020
1

Totaal
Bouwgrond
Hamme

42

Moerzeke & Kastel

0

0

0

0

Temse (Elversele en Tielrode)

1

1

1

0

Waasmunster

2

2

3

2

Totaal

6

6

5

3

Projecten
Overzicht nieuwe realisaties en totaalrenovaties - opgeleverd en gepland
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015

2016

2017

koopwoningen

0

0

0

nieuwe
huurwoningen

19

24

totaalrenovatie
huurwoningen

16

5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-...

8

9

0

0

0

0

0

0

3

0

28

39

65

40

59

8

1

3

19

4

6

0

8

Oostkouterwijk
De Zonnige Woonst werkt verder aan haar plannen voor de stapsgewijze opwaardering
van de oudste wijk in haar patrimonium, namelijk de Oostkouterwijk (1950 – 1970).
Met de verschillende bouw- en renovatiewerken in uitvoering én in planning tracht De
Zonnige Woonst haar tevreden huurders te blijven huisvesten in een gevarieerd aanbod,
waarbij levenslang wonen op wijkniveau mogelijk is.
In 2015 werden 12 appartementen in de Oostkouterwijk gerenoveerd.
Hierop aansluitend werden de volkstuintjes en het tegenoverliggende pleintje heraangelegd met integratie van extra parkeerplaatsen en een kunstwerk.
Nadien werden nog eens 4 woningen in de wijk gerenoveerd.
In 2018 zijn de 17 oude woningen in de Lindestraat gesloopt en werden in de plaats 20
splinternieuwe woongelegenheden gebouwd. Deze 12 eengezinswoningen en 8 appartementen werden in 2020 opgeleverd. Ook de hele Lindestraat werd volledig heraangelegd
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met de integratie van 20 publieke parkeerplaatsen en gemeenschappelijk groen. De
uitvoering hiervan zit in de afwerkingsfase.

Nog in 2018 werden 17 woningen op de hoek van de Veldstraat, Populierenstraat en
Prieel gesloopt om er een gloednieuwe site te bouwen met 24 huurappartementen, een
ondergrondse parkeergarage en een gemeenschappelijke binnentuin. Dit project zal in
het voorjaar van 2021 klaar en verhuurbaar zijn.
In 2019 ging de werken voor de totaalrenovatie van 19 woningen in de Populierenstraat
en Oostkouterstraat van start. Het einde van deze werken staat gepland voor het voorjaar van 2021.
Het nieuwbouwproject bestaande uit 27 nieuwe huurappartementen met ondergrondse
parkeergarages, op de plaats van het vroegere appartementsgebouw in de Dennenstraat,
is ook in 2020 opgestart. In 2021 starten de werken voor de heropbouw van 3 eengezinswoningen.

Zilverberk
Om de inspanningen in deze wijk verder te zetten, keurde de raad van bestuur op 11 mei
2020 het wedstrijdreglement goed voor de architectuurwedstrijd, onder de vorm van een
beperkte offertevraag, voor de aanstelling van een ontwerpteam voor het sociaal huisvestingsproject op de site Prieel en Acaciastraat, Zilverberkstraat en Veldstraat in Hamme.
In de toekomst zal gesproken worden over het project ‘Zilverberk’.
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We willen met dit project onze bewoners een alternatief aanbieden om onze doelstelling, namelijk levenslang wonen op wijkniveau, mogelijk te maken. De Zonnige
Woonst wil een beperkt aanbod van co-housing of een dergelijk ander alternatief voor
senioren voorzien. De gemeente Hamme wil ook nieuwe woon- en samenlevingsvormen
zoals cohousing stimuleren vanuit de bevoegdheid inzake omgevingsvergunningen (cfr.
gemeentelijk persbericht d.d. 7 december 2018). Op die manier kunnen senioren met
zorg of personen met een beperking in de eigen familiale omgeving en op zelfstandige
basis blijven wonen.
De winnaar van de architectuurwedstrijd wordt bekend gemaakt in januari 2021.
Op vrijdag 25 september 2020 organiseerden we een unieke sprintsessie voor de
architectuurwedstrijd om een nieuw sociaal bouwproject te ontwerpen op de site
Zilverberkstraat, Acaciastraat, Veldstraat en Prieel in Hamme.
Tijdens zo’n sprintsessie brengen we de kennis van verschillende partijen samen om tot
een gedragen visie te komen. We nodigden voor deze dag de geselecteerde architectenbureaus en diverse externe sprekers uit. In de voormiddag kwamen vooral de technische
zaken van het project aan bod. In de namiddag kwamen vijf externe deskundigen aan
het woord. Joost Cottyn interviewde hen over wonen en bouwen vanuit hun eigen invalshoek. Verschillende thema’s werden besproken: cohousing, kangoeroewonen, zelfstandig
wonen…. Zowel de aanwezige architectenbureaus als de medewerkers van De Zonnige
Woonst konden hierdoor heel wat inspiratie opdoen.
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Nadat elke spreker aan bod was gekomen, volgde er een speeddate. Door middel van een
doorschuifsysteem kwamen de sprekers om de beurt in contact met een medewerker van
een architectenbureau en een medewerker van De Zonnige Woonst. Deze laatsten konden op die manier vragen stellen over het thema dat de spreker behandeld had. Hierdoor
kon iedereen zich nog meer verdiepen in de thema’s.
Deze sprintsessie was uniek omdat het de eerste keer was dat een architectuurwedstrijd
op deze manier werd aangepakt. De reacties op deze leerrijke dag waren uitsluitend
postief. Het was dan ook een uniek initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Infrastructuur Oostkouter
Naar aanleiding van de inspanningen om de Oostkouterwijk te heropwaarderen met de
nieuwe projecten, wil De Zonnige Woonst samen met de gemeente Hamme de weginfrastructuur en de openbare ruimte in de wijk aanpakken door ze een nieuwe invulling te
geven.
Om tot een gedragen ontwerpplan van de herinrichting van de wijk te komen, werd via
een participatiemoment de input van de buurtbewoners opgevraagd. De bewoners konden over verschillende thema’s zoals mobiliteit, leefbaarheid en groene omgeving hun
verhaal kwijt. De ontwerpers namen deze input mee om verder met het ontwerpplan aan
de slag te gaan. Het plan beoogt het creëren van een echt wijkgevoel, met een groenere
omgeving en een betere, logische en veilige mobiliteit. Daarbij streven we naar een rustiger en veiliger straatbeeld, waar kwalitatief groen en speelse elementen centraal staan.
De herinrichting zal uiteindelijk resulteren in een aangepaste verkeersituatie met ook
gewijzigde rijrichtingen. Deze situatie wordt nu via een proefopstelling gedurende
enkele maanden getest en zal waar nodig bijgestuurd worden. In het voorjaar van 2021
zullen we de proefopstelling evalueren en terugkoppelen naar de bewoners.
Na de uitvoering van het appartementsgebouw op de hoek met de Dennenstraat en de
Populierenstraat, hebben we de intentie om van start te gaan met de eerste fase van de
heraanleg van het openbaar domein. Dit betekent dat de Populierenstraat, de Oostkouterstraat, de Dennenstraat en mogelijks ook de Veldstraat zullen worden heraangelegd
en/of aangepast.
Later volgen nog Prieel, Acaciastraat, Zilverberkstraat en Landbouwstraat.
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Renovatie
Horizontale renovatie
De Zonnige Woonst blijft verder investeren in het energiezuinig maken van haar bestaande woningen. In het kader van het Vlaamse Energierenovatieprogramma (ERP2020)
werden de volgende doelstellingen vooropgesteld:
•

isoleren buitenschrijnwerk: alle huurwoningen zijn voorzien van isolerend buitenschrijnwerk;

•

centrale verwarming met hoogrendementsketels: alle verwarmingsketels in ons patrimonium zijn van het type hoogrendement. 46 woningen werden in 2020 voorzien
van centrale verwarming. De overige 49 woningen zitten reeds vervat in een nieuwbouw- of renovatieproject voor de komende jaren.

•

dakisolatie: verschillende fases van plaatsing van dakisolatie zijn intussen afgerond.
Er resten ons nog 20 woningen die we moeten voorzien van dakisolatie. Ook deze
zitten vervat in een toekomstig project.

cv met hoogrendementsketel

Buitenschrijnwerk/
dubbel glas

Dakisolatie

Volledig in orde

96,5%

100%

98,5%

xx%

Verticale renovatie
Voor een deel van onze oudste woningen voorzien we een totaalrenovatie, daar waar slopen en vervangingsbouw geen optie zijn.
Het renovatieproject van 19 woningen in de Populierenstraat en de Oostkouterstraat
kwam eind 2020 in een eindfase. Begin 2021 zal het project afgewerkt zijn en kan de
verhuur beginnen.
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Energieprestatie
In december lanceerde de Vlaamse overheid een applicatie waarmee de EPC-waarde van
een woning vergeleken kan worden met het Vlaams gemiddelde. In 2020 is de gemiddelde EPC-waarde van ons patrimonium verder gedaald tot 293 kWh/m². Hiermee zitten
we ruim onder het Vlaamse gemiddelde van 390 kWh/m² per jaar.
Dit is het resultaat van onze jarenlange inspanningen om de EPC-waarde van ons
patrimonium te verbeteren. In 2020 werden ‘dakisolatie fase 3’ en ‘centrale verwarming
fase 3’ afgewerkt. In juli 2020 vond de voorlopige oplevering van deze twee projecten
plaats. Bij ‘dakisolatie fase 3’ werden 35 woningen in de Hulstwijk, Appelsvoorde en de
Henneplaan (Hamme) voorzien van vernieuwde dakisolatie. ‘Centrale verwarming fase 3’
omvat de plaatsing van centrale verwarming in 46 woningen in de Landbouwstraat en
de Noordstraat in Hamme. Ook de volgende jaren zullen we inzetten op energiezuinige
maatregelen.
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Aantal woningen met EPC-certiﬁcaat
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2018

2019
Gemiddelde EPC-waarde

2020

Renovatieprojecten
Gerealiseerd
Renovatie daken patrimonium fase 3 - Moerzeke en Tielrode
35 woningen
Aanvangsdatum

09/09/2019

Voorlopige oplevering

22/09/2020

Raming

1.131.231,30 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.033.711,92 euro (excl. btw)

Eindbedrag

1.054.310,39 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta, Moerbeke-Waas

Aannemer

Van Severen nv, Knesselare

Plaatsing centrale verwarming - fase 3
43 woningen
Aanvangsdatum

06/01/2020

Voorlopige oplevering

01/07/2020

Raming

372.725,00 (excl. btw)

Bestelbedrag

328.428,00 (excl. btw)

Eindbedrag

318.941,00 (excl. btw)

Ontwerper

Ingenieursbureau Fraeye & Partners, Gent

Aannemer

Imversa bvba, Brecht
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Renovatie dak secretariaat
Start der werken

24/03/2020

Voorlopige oplevering

22/09/2020

Raming

173.239,00 (excl. btw)

Bestelbedrag

171.828,68 (excl. btw)

Eindbedrag

175.036,80 (excl. btw)

Ontwerper

Declerck & Partners, Zulte

Aannemer

Van Severen nv, Knesselare

Totaalrenovatie Kerkstraat Waasmunster
2 appartementen
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Aanvangsdatum

23/09/2019

Datum voorlopige oplevering

15/10/2020

Raming

387.386,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

378.663,60 euro (excl. btw)

Eindbedrag

388.068,02 euro (excl. btw)

Ontwerper

Geert De Groote Architecten bvba, Gent

Aannemer

Alpas nv, Dendermonde

In uitvoering
Renovatie daken patrimonium fase 2
Perceel 1 (Vlierkouterwijk)
23 woningen
Aanvangsdatum

02/03/2020

Raming

577.128,14 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

545.566,65 euro (excl. btw)

Ontwerper

Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Aannemer

Six bvba, Izegem

Stand van zaken 31/12/2020

In uitvoering

Renovatie daken patrimonium fase 2
Perceel 2 (Elversele)
31 woningen
Aanvangsdatum

02/03/2020

Raming

663.545,64 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

605.397,63 euro (excl. btw)

Ontwerper

Geert De Groote Architecten bvba, Waasmunster

Aannemer

Six bvba, Izegem

Stand van zaken 31/12/2020

In uitvoering
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Totaalrenovatie Populierenstraat, Oostkouterstraat en Veldstraat
19 woningen
Aanvangsdatum

18/03/2019

Raming

2.621.669,52 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

2.555.501,93 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Kris Cornelis, Hamme

Aannemer

Recon Bouw nv, Maldegem

Stand van zaken 31/12/2020

In uitvoering

In ontwerp
Totaalrenovatie Moerheide - Evangeliestraat
4 woningen
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Planning

2020-2021

Raming

573.841,17 euro (excl. btw)

Ontwerper

Nele Boel Architect bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2020

In ontwerp

Totaalrenovatie Landbouwstraat
5 woningen
Planning

2021-2023

Raming

806.778,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Hans Rombouts, Hamme

Stand van zaken 31/12/2020

In ontwerp

Totaalrenovatie Tuinbouwlaan (proefwoning)
1 woning
Planning

2020-2022

Raming

208.026,50 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Joke Van den Broeck, Hamme

Stand van zaken 31/12/2020

In ontwerp

Nieuwbouw
Gerealiseerd
Vervangingsbouw Lindestraat
8 appartementen en 12 woningen
Aanvangsdatum

03/09/2018

Datum voorlopige oplevering

19/06/2020

Raming

2.801.510,73 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

2.529.385,00 euro (excl. btw)

Eindbedrag

2.544.998,71 (excl. btw)

Ontwerper

ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer

Vekemans en zoon nv, Baasrode
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Huurappartementen Hoogstraat
6 appartementen
Aanvangsdatum

23/09/2019

Datum voorlopige oplevering

15/11/2020

Raming

1.020.000,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

1.026.650,14 euro (excl. btw)

Eindbedrag

1.181.815,88 euro (excl. btw)

Ontwerper

Evolta, Moerbeke-Waas

Aannemer

Hero Construct nv, Dendermonde

In uitvoering
Lindestraat infrastructuur
Heraanleg openbaar domein
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Aanvangsdatum

06/01/2020

Raming

240.674,22 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

239.627,96 euro (incl. btw)

Ontwerper

ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas / HDP

Aannemer infrastructuur

Theo De Vlieger bvba, Hamme

Stand van zaken 31/12/2020

Uitvoering in afwerkingsfase

Vervangingsbouw Veldstraat – Populierenstraat – Prieel
24 appartementen
Aanvangsdatum

1/10/2018

Raming

4.468.482,88 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

4.258.089,77 euro (incl. btw)

Ontwerper

ArQ Architectenstudio bvba, Sint-Niklaas

Aannemer

Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2020

In uitvoering

Huurappartementen Marktplein 46 – Peperstraat 1 en 5
15 appartementen
Aanvangsdatum

21/01/2019

Raming

2.583.111,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

2.475.853,33 euro (excl. btw)

Ontwerper

NERO Architecten bvba, Gent

Aannemer

Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2020

In uitvoering
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Vervangingsbouw appartementen Dennen- en Populierenstraat
27 appartementen
Aanvangsdatum

21/09/2020

Raming

4.997.891,00 euro (excl. btw)

Bestelbedrag

4.906.283,31 euro (excl. btw)

Ontwerper

S3 Architecten, Mechelen

Aannemer

Everaert-Cooreman nv, Overmere

Stand van zaken 31/12/2020

In uitvoering

In ontwerp
Infrastructuur Oostkouterwijk fase 1 (ter hoogte van Dennen- en Populierenstraat)
Heraanleg openbaar domein: Dennenstraat, Populierenstraat, Oostkouterstraat, Veldstraat
Planning

2022 - 2023

Raming

1.271.172,49 euro (excl. btw)

Ontwerper

S3 Architecten, Mechelen / GOEN

Stand van zaken 31/12/2020

In ontwerp

Huurwoningen Posthoorn - Gasmeterstraat
16 woningen
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Planning

2024 - 2026

Raming

3.000.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Architect Kris Cornelis, Hamme

Stand van zaken 31/12/2020

In schetsontwerp

Vervangingsbouw Populierenstraat en Veldstraat
3 woningen
Planning

2021 - 2023

Raming

681.986,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

S3 Architecten, Mechelen

Stand van zaken 31/12/2020

Uitvoeringsdossier

Huurwoningen Tasibel
62 woningen
Planning

2022- 2024

Raming

9.703.696,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

Osar Architecten

Stand van zaken 31/12/2020

In ontwerp

9 Vierschaar
9 appartementen
Planning

2020 - 2021

Raming

1.301.498,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

MAN architecten, Sint-Niklaas

Stand van zaken 31/12/2020

In aanbestedingsfase

Vervangingsbouw Prieel, Zilverberk-, Acacia- en Veldstraat
54 woningen
Planning

2025-2030

Raming

9.000.000,00 euro (excl. btw)

Ontwerper

nog niet gekend

Stand van zaken 31/12/2020

Architectuurwedstrijd
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Project Tasibel
Ook in 2020 werd er naarstig verder gewerkt aan de realisatie van het project Tasibel.
Op maandag 2 maart bezochten we, op uitnodiging van Astor vzw, een aantal referentieprojecten: Militair Hospitaal Berchem (2006-2017), Kanaal, Wijnegem (2008-2015),
Strijp R, Eindhoven (2006-2010) en Bosrijk, Eindhoven (2004-2007).
Tijdens deze studiedag bespraken we niet alleen de best practices, maar ook de minder
goede zaken. Om het woonbeleidsconvenant aan te vragen, dienden we vervolgens een
schetsontwerp in bij de VMSW.
Gezien de geldende coronamaatregelen moesten we de geplande publieke infosessie op
30 maart 2020 aflassen
Nadat er, omwille van de coronacrisis, een beperkte verlenging werd toegestaan voor de
uitvoeringstermijn van fase 1 en fase 2, diende Astor vzw in mei het marktonderzoek, het
programma van eisen, het masterplan en het businessplan in. Nadat De Zonnige Woonst
een aantal beperkte aanpassingen formuleerde, ontvingen we van Astor vzw een aangepaste versie op 5 juni 2020 die, onder voorbehoud van mogelijke optimalisaties werd
goedgekeurd door de raad van bestuur op 8 juni 2020. De wijzigingen werden tijdens
een stuurgroep in detail besproken en op 18 juni 2020 ontvingen we de finale documenten.
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Astor vzw duidde Osar architecten aan voor de architectuuropdracht van de sociale huurwoningen ten behoeve van De Zonnige Woonst. Het voorontwerp voorzag in 31 woningen, waarvan 27 woningen met drie slaapkamers en 4 woningen met vier slaapkamers,
en 31 appartementen, waarvan 6 appartementen met één slaapkamer en
25 appartementen met twee slaapkamers. De woningen zijn verdeeld over zes bouwblokken, de appartementen over drie bouwblokken. Er zijn ook drie ondergrondse parkeergarages. Het voorontwerp werd tijdens de zitting van de raad van bestuur van 9 november
goedgekeurd en werd vervolgens ter goedkeuring ingediend bij de VMSW.
Om de realisatie van het project in goede banen te leiden werden er verschillende werkgroepen op alle niveaus opgericht. Gezien de omvang van het project is het van belang
dat alle belanghebbenden op dezelfde golflengte zitten. Het doel van deze werkgroepen
was om Astor vzw te adviseren, opdat zij een zo goed mogelijk dossier konden voorbereiden in functie van het bekomen van de nodige definitieve vergunningen.
Transparantie is heel belangrijk. Daarom werden alle verslagen van de werkgroepen
onder alle betrokken actoren ruim gedeeld, zodat iedere actor dit verder kon bespreken
binnen de eigen dienst.
Een overzicht van de verschilende werkgroepen:
Stuurgroep: bestaande uit De Zonnige Woonst en Astor vzw met als taken:
•

de bespreking en opvolging van de contractuele bepalingen van de overeenkomst;

•

de opvolging van de planning;

•

de opvolging van de financiële bepalingen en randvoorwaarden;

•

de bespreking van verbeteringsvoorstellen;

•

het behandelen en oplossen van discussiepunten;

De stuurgroep komt sedert januari één keer om de twee maanden samen.
Werkbank: bestaande uit De Zonnige Woonst, Astor vzw, partners bij de exploitatie, de
ontwerpers, ambtenaren uit verschillende diensten, buurtvertegenwoordigers en andere
relevante stakeholders.
De Werkbank komt sedert januari één keer om de twee maanden samen om informatie
over het project uit te wisselen.
Sinds begin juli werden er een aantal extra vergadergroepen gecreëerd, telkens met hun
eigen doelen en invalshoeken:
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Brownfield stuurgroep: bestaande uit De Zonnige Woonst, leden van het Vlaams Gewest,
OVAM, gemeente Hamme en Astor vzw.
Bouwteam: bestaande uit de drie bouwheren (De Zonnige Woonst, Astor vzw en B&R
Development)
Het bouwteam komt sinds november één keer om de twee weken samen.
Werkgroep Publieke Ruimte: samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente
Hamme (dienst gemeentewerken) en de drie bouwheren (De Zonnige Woonst, Astor vzw
en B&R Development), de ontwerpers (Osar, LAND en ARA), VMSW en een buurtvertegenwoordiger. In functie van de onderwerpen worden andere diensten of experten toegevoegd worden, zoals bv. de brandweer voor de bereikbaarheid van de gebouwen.
De werkgroep heeft de volgende taken:
•

adviseert het ontwerpproces voor het publiek domein van de Tasibelsite tot het
finaliseren van de aanvraag voor de omgevingsvergunning en de opmaak van het
bestek voor de uitvoering ervan (openbare aanbesteding).

•

bespreekt het opstellen van de beheerplannen voor de groene en de verharde
ruimte, het opstellen van een reglement voor de toegankelijkheid van de site, de
bereikbaarheid van individuele gebouwen en het gebruik van de groene ruimte door
bewoners en bezoekers.

De werkgroep Publieke Ruimte komt sinds oktober 2020 één keer om de twee weken
samen.
Werkgroep Mobiliteit: samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Hamme
(technisch expert) en de drie bouwheren (De Zonnige Woonst, Astor vzw en B&R Development), de ontwerpers (Osar en LAND), de politie (wijkagent) en een buurtvertegenwoordiger. In functie van de onderwerpen worden andere diensten of experten toegevoegd.
De werkgroep heeft de volgende taken:
•

richt zich op de mobiliteit op de site zoals het organiseren en het parkeren voor
gemotoriseerd verkeer op de site.

•

behandelt enkele specifieke knelpunten op de aansluitingspunten van de site; de
mogelijkheden en voorzieningen voor fietsverkeer, openbaar vervoer en deelsystemen (bv. deelwagens); het netwerk van trage wegen op de site en de verbinding met
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het netwerk van fiets- en wandelpaden in de gemeente. Bijzondere aandacht gaat
naar de veiligheid van personen in de publieke ruimte, en maatregelen om deze veiligheid te bevorderen. De combinatie van ‘wonen in een park’, zorgdiensten, kwetsbare personen, (fiets)verkeer en andere gebruikers van het publiek domein vergt een
specifiek beheer.
•

bereidt de aanpak en maatregelen Minder Hinder voor, zoals de routes en randvoorwaarden voor werfverkeer, veiligheidsmaatregelen voor zwakke weggebruikers, het
beperken van hinder op vlak van geluid en stof, hindercommunicatie en afstemming
met de betrokken actoren.

De werkgroep Mobiliteit komt sinds oktober 2020 één keer om de twee weken samen.
Werkgroep Zorg: samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Hamme (dienst
samenleving en gezin/WZC) en de drie bouwheren (De Zonnige Woonst, Astor vzw en
B&R Development), de ontwerpers (Osar), een huisarts en een buurtvertegenwoordiger.
In functie van de onderwerpen worden andere diensten of experten toegevoegd.
De werkgroep heeft de volgende taken:
•

verzamelt alle nodige input en mogelijkheden voor het verfijnen en verbeteren van
het aanbod aan zorgwonen en zorgdiensten.

•

brengt de aangewezen partijen in kaart waarmee afstemming, samenwerking
en/of netwerking is aangewezen. In deze oefening is er bijzondere aandacht voor de
mogelijkheden van sociale tewerkstelling, vrijwilligerswerk en een lokaal dienstencentrum.

•

verkent de mogelijkheden van exploitatie voor de diverse zorgdiensten, inbegrepen
mogelijke subsidies, de kost van infrastructuur, werking en de inzet van medewerkers.

•

begeleidt het opstellen van het programma van eisen en specificaties voor de
gebouwen en infrastructuur t.b.v. het ontwerp.

De werkgroep Zorg komt sinds oktober 2020 één keer om de twee weken samen.
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Open monumentendag

Op zondag 13 september 2020 namen we samen met de gemeente Hamme deel aan het
grootste culturele eendaagse evenement van Vlaanderen, Open Monumentendag.
We kozen er voor om de oude fabriekssite Tasibel in de kijker te plaatsen door ze voor
een laatste keer open te stellen voor het grote publiek.
Met de veelbelovende toekomstplannen in het achterhoofd, was de keuze voor Tasibel
snel gemaakt. De Zonnige Woonst plant immers binnen afzienbare tijd een nieuw bouwproject op de oude fabriekssite. Het doel is om van de site een betaalbare, kwaliteitsvolle
en zorgzame buurt te maken. Een buurt waar iedereen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte,
kan samenleven en waar welzijn centraal staat. Het domein loopt vanaf de achterkant
van het voormalige stationsgebouw op het Koning Albertplein tot in de Geemstraat en
de Nijverheidstraat.
Bezoekers konden na reservatie deelnemen aan een uitgestippelde wandeling in de
fabriek. Dit gebeurde coronaproof in kleine bubbels. Tijdens de rondgang werd er dieper
ingegaan op de historische, maatschappelijke en economische context van het textielbedrijf, de impact op de buurt en de Hammenaar.
Tekst- en fotopanelen, geluidsfragmenten met getuigenissen van werknemers en leidinggevenden, filmprojecties en artefacten vertelden het verhaal van een spinnekop dat
eens marktleider was in de verwerking van sisalvezels.
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Foto Marc Van Cauteren
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De dag was een enorm succes. Veel voormalige arbeiders en medewerkers, alsook Hammenaren en mensen uit de omgeving kwamen enthousiast opdagen voor een unieke
rondgang in Tasibel. In totaal mochten we binnen een tijdspanne van zeven uur bijna
duizend mensen ontvangen . Dit natuurlijk volledig op reservatie en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.
We werden overspoeld door een golf van positieve reacties. Zo kregen we complimenten
over de organisatie en de tentoongestelde materialen. Er werd gezorgd voor afwisseling
tussen verschillende media zoals projecties, tekstpanelen, foto’s, kunstwerken…
Als kers op de taart kregen de bezoekers na de rondgang een gratis hapje en drankje
aangeboden.
We blikken terug op een succesvolle editie van ‘Open Monumentendag 2020 – Tasibel’ in
een periode waarin het organiseren van grote evenementen een enorme uitdaging was.
Nu is het vooral uitkijken naar de toekomst van Tasibel.
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Investeringen
In 2020 werd er 47.796.489,54 euro (excl. btw) besteed en gebudgetteerd aan
gerealiseerde en/of geplande projecten:
•

Nieuwbouw - gerealiseerd 3.726.814,59 euro (excl.btw)

•

Renovatie - gerealiseerd

•

Nieuwbouw - in uitvoering 11.879.854,37 euro (excl.btw)

•

Renovatie - in uitvoering

3.706.466,21 euro (excl.btw)

•

Nieuwbouw - in ontwerp

24.958.352,49 euro (excl.btw)

•

Renovatie - in ontwerp

1.588.645,67 euro (excl.btw)

1.936.356,21 euro (excl.btw)

nieuwbouw - gerealiseerd

7,8%

renovatie - gerealiseerd

4,1%

nieuwbouw - in uitvoering

24,9%

renovatie - in uitvoering

7,8%

nieuwbouw - in ontwerp

52,2%

renovatie - in ontwerp

3,3%

Overzicht afrekeningen gerealiseerde projecten
Project

aantal
woningen
35

bestelbedrag

eindbedrag

wijziging

1.033.711,92

1.054.310,39

20.598,47

wijziging
(%)
1,99%

Plaatsing centrale verwarming
fase 3

43

328.428,00

318.941,00

-9.487,00

-2,89%

Renovatie dak secretariaat

nvt

171.828,68

175.036,80

3.208,12

1,87%

Totaalrenovatie Kerkstraat
Waasmunster

2t

378.663,60

388.068,02

9.404,42

2,48%

Vervangingsbouw Lindestraat

20

2.529.385,00

2.544.998,71

15.613,71

0,62%

6

1.026.650,14

1.181.815,88

155.613,71

15,11%

5.468.667,34

5.663.170,80

194.503,46

3,56%

Renovatie daken patrimonium
fase 3 - Moerzeke en Tielrode

Huurappartementen Hoogstraat
Totaal projecten opgeleverd in
2020

Alle bedragen staan in euro excl. btw.
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Klantgerichtheid
Coronavirus
In maart 2020 sloeg de coronacrisis ook in België toe. Vanaf het begin van deze crisis
zorgden we altijd voor een coronaveilige werking voor alle betrokkenen: huurders, personeel en bestuur.
Sociale huisvestingsmaatschappijen werden erkend als essentiële diensten. Dit betekent
dat telewerk geen verplichting was. Het was wel toegelaten, en werd zelfs aangeraden
voor de functies waarvoor dit mogelijk was.
We kregen veel vragen van huurders die zich zorgen maakten over de terugval van hun
inkomen, een beperkte financiële gezinsbuffer, problemen met de betaling van de huur…
Ook verwachtten we ons aan een toevloed van nieuwe inschrijvingen. Het was dus belangrijk om onze dienstverlening te blijven garanderen en deze zo optimaal mogelijk te
organiseren.
We baseerden ons hierbij op de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Het betrof richtlijnen over de sociale huur, toewijzingen, plaatsbeschrijvingen, verhuizingen, enz. De VVH
stuurde bijkomend verduidelijkende nota’s uit. Heel wat richtlijnen pasten we spontaan
al toe.

Voor onze huurders
•

De balie was gesloten. Toch zorgden we ervoor dat mensen bij ons terecht konden, bv. voor sleuteloverdrachten, het tekenen van huurcontracten, inschrijvingen,
plaatsbeschrijvingen en bezichtigingen. We werkten met tijdssloten die huurders
konden inboeken. Tijdens de afspraken zorgden we ervoor dat de nodige afstand kon
bewaard worden en namen we extra hygiënische maatregelen. Toen de maatregelen
verstrengden, vonden de meeste afspraken digitaal plaats en stuurden we de documenten digitaal door.

•

De sociale dienst had, na een grondige evaluatie van het dossier, de mogelijkheid
om de termijnen van afbetalingsplannen te verlengen tot maximaal twaalf i.p.v zes
maanden. Dit zorgde voor meer financiële ademruimte bij de huurders.

•

Huurprijzen konden desgevallend aangepast worden voor zij die het nodig hadden.
We volgden het verloop van de situatie grondig op om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te blijven.

•

De traditionele huurdersbijeenkomst maakte plaats voor een telefonische huurdersbevraging.
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Voor ons personeel
•

We schakelden over naar telewerken en creëerden voor onze medewerkers de
mogelijkheid om op een comfortabele manier van thuis uit te werken. Besprekingen
verliepen via videocall en elke medewerker was telefonisch en via mail bereikbaar
voor onze klanten.

•

Om de extra kosten te vergoeden die werknemers maakten door thuis te werken,
ontvingen zij een onkostenvergoeding van 126,94 euro/maand en een tussenkomst
voor het gebruik van laptop en internetverbinding (2x 20 euro), pro rata de tewerkstellingsgraad en de effectieve start en einddatum van het telewerk.

•

De verplaatsingsvergoeding woon-werkverkeer verviel voor die dagen dat de werknemer thuis werkte en werd beperkt tot de effectieve verplaatsing, en dit maximaal
één maal per dag.

•

We lieten gepersonaliseerde mondmaskers maken, zodat onze medewerkers makkelijker herkenbaar waren. Bezoekers met een afspraak ontvingen een gratis mondmasker en namen hun pen van De Zonnige Woonst mee naar huis. Een deel van
het budget dat voorzien was voor het maken van de mondmaskers ging naar het
onderzoek t.b.v. het coronavirus.

Voor onze bestuurders
De VVH bevestigde ons dat vergaderen en het nemen van besluiten op afstand via teleof videoconferentie toegelaten was. Immers, er was sprake van een ‘real life’ vergadering,
waarbij de bestuurders allen gelijktijdig aanwezig waren.
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Digitalisering
De coronacrisis zorgde ervoor dat de digitalisering van onze workflows in een stroomversnelling terechtkwam. Diverse documenten (bv. detail afrekening waarborgen) werden
nog steeds schriftelijk ondertekend door voorzitter én directeur. Zolang de coronamaatregelen voor overmacht zorgen, worden de operationele zaken autonoom door de
verschillende diensten afgehandeld. Noodzakelijke documenten zoals toewijzingslijsten
worden via mail aan voorzitter en directeur voorgelegd om een digitaal akkoord te geven. Ook de facturatieprocessen werden gedigitaliseerd.
In de toekomst zullen we blijvend rekening houden met de vooropgestelde maatregelen
van de overheid. De gezondheid van onze stakeholders is één van onze hoogste prioriteiten. Ons huishoudelijk reglement werd aangepast en goedgekeurd om meer digitaal en
op afstand te kunnen werken en besturen.
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Communicatie
Drukwerk
Naar jaarlijkse gewoonte werd begin 2020 onze infobrochure herwerkt en rondgedeeld
bij onze huurders. De infobrochure bevat de essentiële informatie die voor een (kandidaat-)huurder van belang kan zijn. Ook onze inschrijvingsbrochure werd in 2020 herwerkt. Deze brochure legt van A tot Z uit wat er allemaal komt kijken bij het traject van
inschrijving tot het huren van een woning.
We stelden ook verschillende folders op over specifieke onderwerpen. Via verschillende
verspreidingskanalen werden de betrokken personen op de hoogte gebracht. De volgende folders werden verspreid:
•

Infofolder huurprijsberekening. Deze folder bevat informatie over de wijze waarop
de huurprijs wordt berekend, met de inkomensgrenzen van dat jaar;

•

Huurdersboekje. Dit boekje wordt op het moment van verhuring meegegeven aan
onze huurders. Hierin staat informatie over de plichten en rechten als huurder.
Bovendien zijn er invulvakken voorzien waarin huurders nuttige informatie kunnen
invullen (bv. contactgegevens buren, huurprijzen, meterstanden…)

De Zonnige
Woonst

De Zonnige
Woonst

Editie 2020
De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij

De Zonnige Woonst - sociale huisvestingsmaatschappij

Website
Onze website werd in 2020 bezocht door 10.836 personen, een stijging van 28% t.o.v.
vorig jaar (7742 personen).
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Bevraging huurderstevredenheid
Omwille van het coronavirus kon er geen fysieke huurdersbijeenkomst plaatsvinden. In
plaats daarvan beslisten we om op maandag 7 december 2020 een telefonische huurdersbevraging te organiseren. Alle medewerkers van De Zonnige Woonst belden de
hele ochtend huurders op, onder de externe begeleiding van een communicatie-expert.
Tijdens dit telefoongesprek stelden we de huurders twee vragen in functie van klantentevredenheid. Naast een score noteerden we ook de open commentaren van de huurders.
In totaal mochten we 189 scores ontvangen. Hieronder de resultaten in detail:
•

0-6/10: 7% (‘detractors’)

•

7-8/10: 44% (‘passives’)

•

9-10/10: 49% (‘promoters’)

De uiteindelijke NPS (Net Promoter Score) resulteerde in een score van 42. Dit is een
positief resultaat.
Verder analyseerden we ook de negatieve en positieve commentaren. Zowel de antwoorden van de detractors, de passives als de promoters werden in deze analyse opgenomen.
Hieruit kwamen een aantal mogelijk te ondernemen acties naar boven, opdat de NPS
hoger zou kunnen liggen.
Hieronder een opsomming van de mogelijk te ondernemen acties:
1.

Gedragsaspecten: luisteren en vriendelijkheid

2.

Communicatieaspecten

3.

Operationeel: lang wachten op herstelling
a.

Meer en betere communicatie

b.

Betere opvolging van de openstaande dossiers

c.

Betere communicatie over planning

4.

Geluidsoverlast kinderen tegenover ouderen

5.

Kwaliteit van de herstelling

6.

Prijs, prijs/kwaliteit

Uiteindelijk bleek de telefonische huurdersbevraging een enorm succes te zijn ter vervanging van een fysieke bevraging. Omdat alle medewerkers van De Zonnige Woonst
deelnamen aan de bevraging was de betrokkenheid hoog. Naast het beantwoorden van
de vragen, voelden de vele huurders zich ook gehoord door De Zonnige Woonst. Ook dit
was ons doel.
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Klachtenbeheer
Conform het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (art. II.74 tot en met II.88) dient elke
sociale huisvestingsmaatschappij een klachtenregister bij te houden. Door het volgen
van een vaste procedure willen we controleren of en in welke mate de bewoners respons
krijgen op de door hun gemelde problemen. De klachtenprocedure van onze maatschappij werd aangepast na beslissing van de raad van bestuur op 23 september 2013. De
registratie van klachten moet resulteren in een beter woongenot door het wegwerken
van klachten.
We maken een duidelijk onderscheid tussen klachten ten aanzien van de maatschappij
enerzijds en klachten gerelateerd aan (al dan niet) verrichte handelingen van huurders
(gewone klachten), die behandeld worden door onze sociale dienst. De meldingen met
betrekking tot fraude worden ook afzonderlijk behandeld en geregistreerd (zie cijfertabel kwartaalrapportering).
Onderstaande tabel toont de cijfergegevens van de klachten ten aanzien van de maatschappij, met een verwijzing naar voorgaande jaren.
2016

2017

2018

2019

2020

16

9

8

12

9

16

8

7

9

8

0

1

1

3

1

12

6

4

9

7

4

2

3

0

1

11

6

4

9

7

1

0

0

0

0

administratieve klacht

1

2

1

2

0

sociale klacht

0

0

1

0

0

11

4

2

7

7

totaal aantal klachten t.a.v. de maatschappij
(klachtendecreet)
klachten volgens ontvankelijkheid
ontvankelijke klachten
onontvankelijke klachten
ontvankelijke klachten volgens gegrondheid
gegronde / deels gegronde klachten
ongegronde klachten
gegronde en deels gegronde klachten volgens oplossing
opgelost / deels opgelost
onopgelost
gegronde en deels gegronde klachten volgens categorie

technische klacht
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Eén klacht werd als onontvankelijk beschouwd omdat deze anoniem ingediend werd.
Eén ontvankelijke klacht is ongegrond. Het betreft een klacht van een koper van een
sociale koopwoning in verband met problemen van de afwatering naar de straat toe.
Een verzoek inzake eventuele constructiefouten valt buiten de termijn van de tienjarige
aansprakelijkheid.
Van de ontvankelijke klachten waren er 7 gegrond. Dit waren allemaal technische klachten. Hierna volgt een korte bespreking van de behandelde, ontvankelijke klachten:
•

Een buur klaagde over afval op de werf in de Hoogstraat. Er werden aan de buur
excuses aangeboden en de aannemer werd aangemaand om het afval op te ruimen.

•

De werf in de Populierenstraat veroorzaakte schade en ongemak aan de eigendom
van een buur. Er werden afspraken gemaakt met de aannemer en de eigenaar.

•

Twee van de klachten komen neer op een discussie over bepaalde kosten, al dan niet
ten laste van de verhuurder of huurder. In beide gevallen werden aannemers gecontacteerd om de herstelling uit te voeren (uitbetaling door de verzekering).

•

Een private huurder meldde ons dat haar buurvrouw, huurder van De Zonnige
Woonst, haar haag vernield heeft. De Zonnige Woonst zou hier meer actie moeten
tegen ondernemen. Het voorstel van De Zonnige Woonst om een dichte afsluiting te
plaatsen, werd geweigerd. Er kwamen geen verdere reacties binnen.

•

De zoon van een huurder klaagt dat De Zonnige Woonst onvoldoende onderneemt
om het huis van zijn ouders te onderhouden. De technische dienst kwam ter plaatse
om de schade op te meten. Herstellingen ten laste van de verhuurder zullen door De
Zonnige Woonst uitgevoerd worden.

•

Aannemers, het gemeentepersoneel en medewerkers van De Zonnige Woonst zouden
het éénrichtingsverkeer van de werf in de Zilverberkstraat niet respecteren. Bovendien zouden er werken plaatsvinden vóór 6u30 en op zondag. Het tijdelijk verkeersplan werd aan iedere betrokkene in herinnering gebracht en er werd aan de aannemers gevraagd om zich aan de werfuren te houden.

Alle gemelde, gegronde of deels gegronde klachten uit 2020 zijn intussen ook (deels)
opgelost. We streven ernaar om klachten zo snel mogelijk te behandelen en niet te laten
aanslepen. Daarom geven we de voorkeur aan contact via e-mail of telefoon. Zo kunnen
we goed peilen naar de situatie en naar de reactie van de betrokkene n.a.v. onze beslissingen. Veel klachten zouden vermeden of opgelost kunnen worden door een vlottere
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communicatie over onze projecten. Dit is dan ook iets waar we in de toekomst verder op
willen inzetten.
Om het aantal klachten te verminderen en de huurderstevredenheid te verhogen, hebben we informatie nodig over wat er leeft bij onze huurders. Daarom doen we zoveel
mogelijk onderzoek naar de huurderstevredenheid. Zo voerden we een automatische
tevredenheidsbevraging in bij inschrijvingen en herstellingen. Normaal houden we ook
jaarlijks een huurdersbijeenkomst, maar omwille van het coronavirus is deze dit jaar
niet kunnen doorgaan. In plaats daarvan organiseerden we een telefonische huurdersbevraging.
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Jaarrekening
Cijfers uit de jaarrekening
Activa

Boekjaar 2020

Boekjaar 2019

Vaste activa

21/28

98.128.133,00

90.442.489,00

Vlottende activa

29/58

7.852.228,00

8.705.651,00

Totaal van de activa

20/58

105.980.361,00

99.148.140,00

Boekjaar 2020

Boekjaar 2019

10/15

33.146.474,00

32.520.913,00

16

989.253,00

1.248.752,00

Schulden

17/49

71.844.634,00

65.378.473,00

Totaal van de passiva

10/49

105.980.361,00

99.148.140,00

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen

Resultatenrekening

Boekjaar 2020

Boekjaar 2019

Bedrijfsopbrengsten

70/76A

6.521.929,00

7.204.664,32

Bedrijfskosten

60/66A

5.351.494,00

5.916.813,14

Bedrijfswinst

9901

1.170.435,00

1.287.851,18

Te bestemmen winst van het
boekjaar

9905

755.699,00

615.136,29

Balanstotaal 2020 overschrijdt 100 miljoen euro
Bij het afsluiten van boekjaar 2019 is de Zonnige Woonst geland op een balanstotaal
van 99.148.140 euro. We zien trouwens dat ons balanstotaal de afgelopen jaren in positieve zin geëvolueerd is. Ook in 2020 zijn nog heel wat grote bouwprojecten lopende
of opgestart. Bij het afsluiten van boekjaar 2020 heeft De Zonnige Woonst de kaap van
100.000.000 euro overschreden. Het lijkt ons daarom opportuun om even stil te staan
bij dit symbolische cijfer.
Dit systematisch gestegen balanstotaal is een weerspiegeling van de jarenlange, aanhoudende financiële gezondheid van onze maatschappij, te danken aan een consequente
evenwichtige exploitatie – met aandacht voor beheer, onderhoud, renovatie, ontwikkeling (en verkoop) – van haar patrimonium. Het biedt ons zeker en vast voldoende slagkracht om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te voldoen.
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Finaal komt dit ten goede aan onze huurders en bij uitbreiding aan de gemeenschap in
ons werkgebied. Meerdere studies bevestigen immers de maatschappelijke meerwaarde
van sociaal wonen. Dit sociaal kapitaal laat een grote groep mensen toe ordentelijk te
wonen aan betaalbare huurprijzen. Immers, ons balanstotaal aan actiefzijde manifesteert
zich in hoofdzaak concreet onder de vorm van sociale huurwoningen.
Zowel onze financiële planning, alsook onze recente FiGi-indexen tonen bovendien aan
dat de balans in evenwicht is.
Laat deze symbolische kaap dus de ambities van De Zonnige Woonst onderstrepen om
onze stevige positie te handhaven en zelfs verder uit te bouwen in de toekomst. Aan
plannen, opportuniteiten en uitdagingen geen gebrek:
•

de klimaatambities richting 2050;

•

de grootschalig te realiseren projecten zoals Wareslage, Tasibel, Loystraat…;

•

de lopende projecten zoals Veld-Populierenstraat, Dennenstraat…

Evaluatie financiële leefbaarheid
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Agentschap Inspectie RWO hebben
in 2014 samen een gedeelde visie ontwikkeld om de financiële situatie van een sociale
huisvestingsmaatschappij na te gaan. Het resultaat van die samenwerking is de
financiële gezondheidsindex (FiGi).
Het vertrekpunt bestaat uit tien financiële kengetallen of ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. De kengetallen omvatten de vier belangrijkste
aspecten van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit,
rentabiliteit en kostenbeheersing. Via een systeem van scores en wegingen bevat het
eindresultaat een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie van de
financiële gezondheid.
In 2020 ontvingen we de FiGi van 2019 op basis van de boekjaren 2019, 2018 en 2017,
waarbij de kengetallen van het recentste boekjaar het zwaarst doorwegen in de eindbeoordeling. Een score onder de 20 wordt beschouwd als een indicatie voor een problematische financiële situatie, een score vanaf 40 geeft een goede financiële toestand weer.
De financiële gezondheidsindex voor De Zonnige Woonst bedraagt 47,5 op 60, wat een
heel goede score is.
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Normering ratio’s FiGi 2019

Ratio

2017

2018

2019

Current ratio

0,50

0,50

0,50

Onmiddellijke liquiditeitsratio

1,00

1,00

1,00

Netto kaspositie bij VMSW

1,00

1,00

1,00

Financiële onafhankelijkheid

1,00

1,00

1,00

Zelffinancieringsgraad

1,00

1,00

1,00

Dekking vreemd vermogen op lange termijn
door operationele cashflow uit gewone
bedrijfsuitoefening

1,00

1,00

1,00

Operationele marge uit de gewone
bedrijfsuitoefening

1,00

0,50

1,00

Exploitatiecashflowmarge

1,00

0,50

0,50

Cost/income-ratio uit de gewone
bedrijfsuitoefening

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Liquiditeit

Solvabiliteit

Rentabiliteit

Kostenbeheersing
Werkingskosten als % van de bedrijfsinkomsten
Legende:
0
voor verbetering vatbaar		
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0,50

behoorlijk		

1,00

goed

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de
CVBA met sociaal oogmerk De Zonnige Woonst over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019 (RPR Gent, afdeling Dendermonde –
BTW BE 0405.085.262)
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van De Zonnige Woonst CV
(de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over
de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt
een geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 3 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat
loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende veertien opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap,
die de balans op 31 december 2020 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van
€ 105.980.360,59 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te bestemmen winst
van het boekjaar van € 755.698,50.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden
(ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze
standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd,
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de
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voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – COVID-19 crisis
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij
de aandacht op toelichting VOL-inb 6.20 van de jaarrekening die melding maakt van de
vastgestelde effecten van de gezondheidscrisis COVID-19 op het afgesloten boekjaar,
alsook van de verwachte effecten op de toekomstige rentabiliteit en liquiditeit van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan vermeldt er eveneens dat zij van oordeel is dat voldoende maatregelen werden genomen om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven,
het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband
houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan
het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de
vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
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beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk,
de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening,
beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief
kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid
van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal
nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is
groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van
fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

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

•

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

•

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

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

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

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm
(herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel
dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
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In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk
voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of
het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist
vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig
artikel 3:12; § 1, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel
qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder
deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar
zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
Andere vermeldingen
•

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.

•

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan
of genomen.

•

De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
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Sint-Niklaas, 24 mei 2021
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor
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Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het
sociaal oogmerk (art.8 van de statuten)
De leden van de Raad van Bestuur hebben vastgesteld dat de uitgaven in 2020 inzake
investeringen, werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking
van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen.
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Beslissingen van de algemene vergadering
7 juni 2021
1. Goedkeuring van het jaarverslag
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de
algemene vergadering van aandeelhouders om het jaarverslag goed te keuren.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2020, inclusief verwerking van
het resultaat
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur de
algemene vergadering om de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed te
keuren
Winstverdeling 2020 (in euro)
692 100

toevoeging overige reserves

755.410,25 euro

694 000

vergoeding van het kapitaal

288,25 euro

à 131 100

bijzondere reserves

755.410,25 euro

à 471 000

te betalen dividend

288,25 euro

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoekt de raad van bestuur om
kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap en aan de commissarisrevisor voor het uitoefenen van deze opdracht tijdens het boekjaar 2020.

4. (Her)benoeming bestuurders
In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen verzoekt de raad van
bestuur de jaarvergadering om het mandaat van ondervermelde bestuurders te vernieuwen voor een duur van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van de aandeelhouders in 2024:
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•

Jan Laceur, afgevaardigde van de gemeente Hamme;

•

Hilde Cloostermans-Huwaert (particulier);

•

Koen Mettepenningen (particulier).
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