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JAARVERSLAG 
Werking van de vennootschap tijdens 2015 

  
 

 
Dames en heren, 
 
In 2015 werd de renovatie van 10 woningen  en 2 appartementen opgestart.  Daarnaast werd ook een project 
opgestart voor renovatie van 27 woningen via aanbesteding. 
Er werden geen projecten opgeleverd.  
Voor verschillende projecten  werd een voorontwerp,  een definitief ontwerp, een dossier basis aanbesteding 
opgemaakt en/of ter goedkeuring doorgestuurd naar de VMSW. Twee projecten zijn opgenomen op de lijst van 
de beoordelingscommissie. Voor verschillende projecten werd een bouwvergunning ingediend en/of bekomen.   
Voor diverse werken en leveringen werd een aanbesteding uitgeschreven en besteld.  
De trend in verband met stijging van de gemiddelde leeftijd, de daling van de inkomens, de stijging van het 
aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden heeft zich in 2015 verder doorgezet. 
De nieuwe huurders zijn meestal personen met een laag tot zeer laag inkomen. 
Eind 2015 waren er 12,60 % huurders, die geen Belgische nationaliteit hadden. Onder deze niet-Belgen zijn er 
verschillende EU burgers. 
De optionele prioriteiten bleven in 2015 van toepassing. 
Sinds 23 december 2013 is het systeem van versnelde toewijzingen uitgebreid. Maximum 5% van de 
toewijzingen dient te gebeuren aan een persoon uit één van de volgende 3 categorieën: daklozen, 
psychiatrische patiënten of jongeren die begeleid zelfstandig gaan wonen volgens decreet van 7 maart 2008. 
Er werd hiervoor een versneld toewijzingscomité opgericht in samenwerking met de betrokken diensten. In 
2015 waren er 5 versnelde toewijzingen. 
De toewijzing volgens het kaderbesluit sociale huur stoelt achtereenvolgens op de rationele bezetting, de 
absolute prioriteiten, de optionele prioriteiten en de chronologische volgorde. 
De verplichting om een woonstkeuze te maken, die intussen opgeheven is, en de schrapping van een 
kandidaat na een 2e weigering hebben een grote invloed.  
In 2015 werden de voorbereidingen getroffen voor de opmaak van een gemeentelijk toewijzingsreglement. Dit 
reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd en dient nog goedgekeurd te worden door de bevoegde 
minister. Dit regelement zal een invloed hebben op vlak van lokale binding van de kandidaat-huurders met de 
stad Oostende. 
Voor de financiering van onze projecten doen wij beroep op NFS 3 leningen. Voor investeringen in verband met 
rationeel energiegebruik doen wij nog steeds beroep op de kortlopende renteloze leningen van EOS via de stad 
Oostende.  
Ook eind 2015 was onze rekening courant positief.  
 
Het gemiddelde inkomenscoëfficiënt is ook in 2015 negatief gebleven.  
De uitbetaling van de huursubsidies en de tegemoetkomingen voor de Domus Flandria-projecten gebeurde ook 
in 2015 vlot. In de loop van 2015 werden de subsidies voor de Domus Flandria-projecten beëindigd (subsidies 
gedurende 15 jaar). 
De reglementering, die ons verplicht bij het begin van iedere maand alle gelden, verminderd met de 
gemotiveerde voorziene uitgaven voor de lopende maand, te storten op de rekening courant, werd stipt 
nageleefd 
Het contract afgesloten met Samenlevingsopbouw voor de wijk De Nieuwe Stad werd verlengd.  
In 2015 werden de inspanningen voortgezet om de huurachterstand van de zittende huurders te verminderen.  
Hierna geven wij per thema een meer uitgebreid overzicht. 
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1. HUURBELEID 
 1.1 Opzeg van de huur. 

In 2015 hebben 69 huurders de huur van hun woning opgezegd. Het betreft 17 huizen, 48 
appartementen en 4 duplexen.  
De opzegperiode bedraagt drie maanden. In geval van opname in een rusthuis bedraagt de 
opzegperiode één maand. In geval van overlijden kan de opzeg nog in dezelfde maand beëindigd 
worden als dit gebeurt ten minste 10 dagen voor het einde van de maand. 
 

 1.2 Toewijzing van woningen 
In 2015 werden 81 woningen toegewezen. Het betreft 17 huizen, 60 appartementen en 4 duplexen. 
Er waren 5 versnelde toewijzingen waarvan 2 huizen en 3 appartementen. 
 

  1.3 Opzeg van de huur van garages, auto- moto- en bromfietsstandplaatsen 
In 2015 werd de huur opgezegd van 8 garages en autostandplaatsen. Er waren 1 opzeggingen van mo-
to- en bromfietsstandplaatsen. 
 

 1.4 Toewijzing van garages, auto- moto- en bromfietsstandplaatsen 
In 2015 werden 10 garages en autostandplaatsen toegewezen. Er waren 2 toewijzingen van moto- en 
bromfietsstandplaatsen. 
  

 1.5 Bijwoning 
De bijwoner, die met de huurder gehuwd is of met de huurder wettelijk samenwoont, moet alleen voldoen 
aan de eigendomsvoorwaarde.  
Alle andere bijwoners moesten in 2015 voldoen aan alle toetredingsvoorwaarden.  
Alle bijwoningen moesten schriftelijk binnen de 30 dagen na bijwoning meegedeeld worden. De bijwo-
ningen, die wij zelf vaststellen zijn in feite inbreuken.  

 In 2015 waren er 40 aanvragen voor of vaststellingen van bijwoning. 
 Voor 2  werd de bijwoning geweigerd.  
 De redenen voor het niet toestaan van de bijwoning waren : 
  inschrijving in het wachtregister,  
  niet voldoen aan de bezettingsnorm en overlast. 

Wanneer de bijwoning toegelaten wordt, wordt de huurprijs aangepast. Wanneer de bijwoning niet toege-
laten wordt en de bijwoner reeds inwoont, moet deze de woning verlaten. Gebeurt dit niet dan wordt de 
huur opgezegd en de wordt de toezichthouder verwittigd.   

  
 1.6 Sociale fraude 
 Bij vermoedens van fraude worden de relevante actoren ingeschakeld. De wijkagent en cel domicilie
 fraude staan hierbij centraal. Eventuele bijkomende verklaringen van buren in dergelijke dossiers moeten 
 schriftelijk gebeuren. Anonieme verklaringen zijn niet bruikbaar in de strijd tegen domiciliefraude. 
 

1.7 Overdracht huurcontract 
In 2015 waren er 14 huurders die hun huurcontract overgedragen hebben. Het betreft overleden huur-
ders waarvoor het contract overgedragen werd naar de overlevende partner of huurders die naar een 
rustoord vertrokken en het huurcontract overdroegen op de overblijvende partner. 
 

  1.8 Huuropzeg winkel 
 In 2015 was er geen winkel waarvoor de huur opgezegd werd. 
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  1.9 Toewijzing winkel 
 In 2015 werd geen enkele winkel verhuurd. 
 
  1.10 Uitdrijving  

In 2014 zijn 2 huurders effectief uitgedreven, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Zowel huur-
achterstal als extreme overlast lagen aan de basis om dergelijke maatregelen te nemen. 
 

  1.11 Huurberekening en huurprijzen 
Sinds 2008 gebeuren alle toewijzingen volgens de bepalingen van het gecoördineerd kaderbesluit voor 
sociale huur.  
Inkomen 
Het gezinsinkomen is de som van de inkomens, van alle personen waarvoor het inkomen in aanmerking 
moet genomen worden.  
Het minimum gezinsinkomen is de som van de leeflonen van juni 2014, van alle personen van wie het 
inkomen in aanmerking dient genomen te worden. 
Dit inkomen wordt geïndexeerd:  
inkomen referentiejaar 2012 X gezondheidsindex juni 2014 (121,18) 
  gezondheidsindex juni 2012 (119) 
Personen ten laste 
Gehandicapten ten minste 66% 
Gedomicilieerde kinderen waarvoor kinderbijslag uitbetaald wordt. 
Niet-gedomicilieerde kinderen waarvoor kinderbijslag uitbetaald wordt aan de ex-partner tellen voor 50%. 
Gedomicilieerde kinderen die op regelmatige basis bij de 2e ouder verblijven tellen voor 100% als de 2e 
ouder niet in een sociale woning woont. Anders tellen ze voor 50%. 
Berekening basishuurprijs 
De basishuurprijs = geïndexeerde marktwaarde 
Berekening van de aangepaste huur 
De aangepaste huur = 1/55ste van het inkomen – patrimoniumkorting - gezinskorting 
Patrimoniumkorting 
De patrimoniumkorting varieert omgekeerd evenredig met de marktwaarde en ligt tussen 0 en 133 euro. 
De patrimoniumkorting wordt vastgelegd door de bevoegde minister en wordt elk jaar geïndexeerd. 
Gezinskorting 
De huurders met personen ten laste krijgen een gezinskorting. Deze korting wordt jaarlijks aangepast 
aan de evolutie van de index. In 2015 was dit 18 euro (en 9 euro indien ze voor de helft meetellen). 
Begrenzingen 
De maximale huurprijs is de basishuurprijs. 
De minimale huurprijs wordt elk jaar geïndexeerd. 
Vermindering onroerende voorheffing 
De vermindering onroerende voorheffing zit sedert 2008 begrepen in  de sociale korting. 
Indien wij in het bezit zijn van de aanslagen wordt op het einde van het jaar een afrekening gemaakt. 
Berekeningsnota 
Elke huurder heeft een gedetailleerde berekeningsnota van de huurprijs gekregen. Op deze 
berekeningsnota staan o.a. volgende zaken vermeld: marktwaarde, basishuurprijs, patrimoniumkorting, 
gezinskorting, minimale huurprijs,… 
 

 1.12 Schrapping 
Sinds 2008 gebeuren alle toewijzingen volgens de bepalingen van het gecoördineerd kaderbesluit voor 
sociale huur. 

  Volgens het besluit wordt er tot schrapping van de kandidatuur overgegaan  
1° als de kandidaat-huurder een woning die hem door De Gelukkige Haard aangeboden wordt, heeft 

aanvaard; 
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2° als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3, §1, eerste lid, 2°, of, in voorkomend geval, vermeld in 
artikel 29, §2; 

3° als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder door De Gelukkige Haard wordt 
aangeboden, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 14, 15 en 16; 

4° als de kandidaat-huurder werd ingeschreven door De Gelukkige Haard ingevolge onjuiste of 
onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven; 

5° als de kandidaat-huurder De Gelukkige Haard daar schriftelijk om verzoekt; 
6° bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een 

woning door De Gelukkige Haard wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale 
huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie 
en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste drie maan-
den. De Gelukkige Haard moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaat-huurder 
uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kan-
didatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal vijftien 
kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren; 

7° als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van De Geluk-
kige Haard bij actualisering van het register, vermeld in artikel 8, op voorwaarde dat hij minimaal een 
maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief 
minimaal vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de herinneringsbrief. 

 8° er wordt overgegaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister bij het 
onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een 
woning op voorwaarde dat de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning, 
verzonden werd naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de 
kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te 
verzenden.  

8°  is een optionele schrappingsgrond en wordt ook vermeld op het inschrijvingsbewijs. 
     Sinds 2008 wordt volgens de optionele prioriteiten voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder:  
                                   1°. die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is 

van een gemeente binnen het werkgebied van De Gelukkige Haard; 
    2°  die nog geen huurder, categorie A of B  is van een sociale huisvestingsmaatschappij.  
 
     1.13 Evaluatie proefcontract 

Iedere nieuwe huurder wordt gedurende de eerste twee jaar opgevolgd door onze sociale medewerkers. 
Er wordt een evaluatie verslag opgemaakt.  

  Volgende punten worden beoordeeld: 
   onderhoud van de woning 
  betalen maandelijkse huurprijs 
  samenleving 
  taal –en inburgeringsbereidheid 
  Indien het verslag positief is wordt met de huurder een definitief contract afgesloten . 
 
 1.14 Categorieën van huurders.  

Ingevolge wijziging van de wooncode zijn er vanaf 23 december 2013 nog slechts 3 categorieën. 

Categorie A: de persoon die zich bij de inschrijving voor een sociale huurwoning heeft opgegeven als re-
ferentiehuurder, en de persoon die bij aanvang van de huurovereenkomst met hem gehuwd is of wette-
lijk samenwoont of die bij aanvang van de huurovereenkomst zijn feitelijke partner is; 
Categorie B: de persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwo-
nen met de huurder categorie A en die de huurovereenkomst mee ondertekent. Of de feitelijke partner 
die een jaar als huurder categorie C samenwoont met een huurder categorie A. Er dient dan een verkla-
ring over feitelijke partnerschap ondertekend te zijn. 
Categorie C: alle andere personen die de huurovereenkomst mee ondertekenen en die in de sociale wo-
ning hun hoofdverblijfplaats hebben, met uitzondering van de minderjarige kinderen. 
 

   Het zijn alleen de huurders categorie A en B die de huur kunnen overnemen. 
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   Bij een huuropzeg door de huurder moet de opzeg door alle huurders categorie A, B en C getekend 
worden. 

   Bij een huuropzeg door de maatschappij wordt de opzeg betekend aan alle huurders categorie A, B en 
C. 

   Als de laatst overgebleven huurder categorie A of B de woning verlaat of overlijdt moeten alle huurders 
categorie C en de minderjarigen de woning binnen de zes maanden verlaten.  
 
1.15 Aantal verhuurde eenheden – profiel van de huurders – gegevens over verhuringen - 
huurachterstand 
 
De gegevens hierover zijn opgenomen  in onderstaande tabel 
Toestand op 31 december 2015 
 
*AANTAL HUURWONINGEN 
Oorspronkelijk  1737 
Verkocht   11 
Te verhuren   1726 100.00% 
In renovatie   13 0.75% 
In verhuring   4 0.23% 
Onbeheerde nalatenschap 2 0.12% 
Onverhuurbaar: openbare verkoop 1 0.06% 
Totaal niet verhuurd 21 1.22% 
Totaal verhuurd  1705 98.78% 
 
*AANTAL VERHUURDE ANDERE EENHEDEN 
Winkels      17 
Antennes        3 
Eigenaars huurlasten    26 
Garages verhuurd buiten sociaal huurstelsel 54 
 
*PROFIEL HUURDERS SOCIALE WONINGEN 
 
NATIONALITEIT 
Aantal huurders met Belgische nationaliteit 1483 86.98% 
Aantal huurders zonder Belgische nationaliteit 222 13.02% 
 
LEEFTIJD  
Aantal huurders van 65 jaar of ouder 755 44.28% 
Aantal huurders jonger dan 65 jaar  950 55.72% 
 
ALLEENSTAANDEN 
Aantal alleenstaande 813 44.68% 
Aantal van 65 jaar of meer 464 27.21% 
Aantal tussen 65 jaar en 40 jaar 318 18.65% 
Aantal tussen 40 en 25 jaar 28 1.64% 
Aantal jonger dan 25 jaar 3 0.17% 
 
KOPPELS 
Aantal koppels (zonder inwonende kinderen) 378 22.17% 
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EENOUDERGEZINNEN 
Aantal eenoudergezinnen 268 15.71% 
Aantal met 1 kind  155 9.09% 
Aantal met 2 kinderen 68 3.99% 
Aantal met 3 kinderen     31  1.82% 
Aantal met 4 kinderen     12  0.70% 
Aantal met 5 kinderen       2  0.12% 
 
GEZINNEN MET PARNTER EN KINDEREN 
Totaal aantal 2-oudergezinnen 246 14.43% 
Aantal met 1 kind  75 4.40% 
Aantal met 2 kinderen 78 4.57% 
Aantal met 3 kinderen 63 3.70% 
Aantal met 4 kinderen 25 1.47% 
Aantal met 5 kinderen 4 1.23% 
Aantal met 6 kinderen 0 0.00% 
Aantal met 7 kinderen 1 0.06% 
 
*GEGEVENS OVER VERHURINGEN 
 
INKOMEN VAN DE SOCIALE HUURDERS/BASIS HUURPRIJSBEREKENING 
Totaal geactualiseerd gezinsinkomen van alle huurders 33.772.194,68 
Theoretisch gemiddeld gezinsinkomen per huurder 19.807,74 
Aantal huurders: huur berekend op geactualiseerd gezinsinkomen 1.517 
Totaal geactualiseerd inkomen van deze huurders 32.147.740,77 
Gemiddeld inkomen van deze huurders 21.191,66 
Aantal huurders: huur berekend op leefloon 188 
Totaal geactualiseerd inkomen van deze huurders 1.624.453,91 
Gemiddeld inkomen van deze huurders 8.640,71 
 
HUUROPBRENGSTEN 
Te betalen door zittende huurder 
 Totaal per maand (gemiddeld) 600.982,19 
 Totaal per jaar  7.211.786,39 
 Gemiddeld maandelijks te betalen 348,19 
Winkels 
 Totaal per maand (gemiddeld) 5.511,06 
 Totaal per jaar  66.132,70 
Antennes 
 Totaal per maand (gemiddeld) 1.765,82 
 Totaal per jaar  21.189,84 
Eigenaars 
 Totaal per maand (gemiddeld) 2.469,42 
 Totaal per jaar  29.633,00 
Niet sociale huurders van garages e.a. 
 Totaal per maand (gemiddeld) 3.523,29 
 Totaal per jaar  42.279,48 
Algemeen Totaal  
 Totaal per maand (gemiddeld) 614.251,78 
 Totaal per jaar  7.371.021,41 
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HUURACHTERSTAND 
Zittende huurders  149.491,22 
Huurders winkels  2.661,42 
Huurders antennes 0,00 
Eigenaars appartementen 346,11 
Externe huurders garages e.a. 1.342,03 
Totaal   153.840,78 
  
PROCENTUELE HUURACHTERSTAND 
Zittende huurders  2,07% 
Huurders winkels  4,02% 
Huurders antennes 0,00% 
Eigenaars appartementen 1,17% 
Externe huurders garages e.a. 3,17% 
Totaal   2,09%  

 
 

  1.16 Samenlevingsopbouw 
De samenwerking tussen De Gelukkige Haard en Samenlevingsopbouw werd in 2015 verder gezet na 
een positieve evaluatie. Via deze samenwerking wenst De Gelukkige Haard inspanningen te leveren om 
de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. 
In 2015 werd tevens twee nieuwsbrieven toegestuurd aan alle huurders. Naar goede gewoonte waren er 
2 bewonersvergaderingen. 1 voor huurders van appartementen en 1 voor huurders van huizen. 
 

2. AANVRAGEN VAN HUURDERS EN EIGENAARS 
In 2015 werden 83 schriftelijke aanvragen van huurders en eigenaars behandeld. Deze aanvragen 
werden met de meeste bereidwilligheid onderzocht. De beslissingen worden geïnspireerd door de 
onderrichtingen van de VMSW, de zorg om het algemene uitzicht en de zorg om het geheel niet te laten 
verkommeren. Het is in ieders belang zich stipt aan de reglementen te houden en iedere wijziging bij 
voorbaat aan te vragen. 
 

3. LEDENADMINISTRATIE 
Op 31.12.2015 waren er buiten het Gewest, ingeschreven voor 643 aandelen en de stad Oostende, 
ingeschreven voor 50 aandelen, 2618 particuliere leden, ieder voor zich ingeschreven voor 15 aandelen. 
In de loop van 2015 waren er 85 nieuwe inschrijvingen en 43 ontslagnemers en 13 overleden 
aandeelhouders, waarvan de aandelen uitbetaald werden aan de erfgenamen. 
 

4. REGISTER VAN DE KANDIDAAT-HUURDERS 
Eind 2015 waren er 1553 kandidaten ingeschreven in het register. Iedere kandidaat krijgt na inschrijving 
een ontvangstbewijs. Heel wat kandidaten vergeten hun adreswijziging en de wijziging van hun 
gezinstoestand mede te delen. 
In 2015 vond er wel een actualisatie plaats. De volgende zal plaats hebben in 2017.  
De redenen waarvoor een kandidaat kan geschrapt worden zijn uitvoerig medegedeeld in punt 1 
Huurbeleid onder de rubriek “ Schrapping ” van dit verslag. 
In de loop van 2015 werden er 476 kandidaten geschrapt,  uitgezonderd de kandidaten, die geschrapt 
werden wegens het toekennen van een woning. 
Dit gebeurde om volgende redenen: 94 kandidaten werden geschrapt op eigen verzoek, 39 wegens een  
2e weigering van een sociale woning, 1 wegens het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het 
ogenblik van de toewijzing, 300 wegens het niet indienen van gevraagde stukken, 21 wegens adres 
onbekend, en 21 inkomsten te hoog bij actualisatie. 
In 2015 waren er 431 nieuwe inschrijvingen. 
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Het gecoördineerd kaderbesluit sociale huur voorziet dat iedere kandidaat verplicht is om een keuze te 
maken van de woningen waarvoor hij in aanmerking wil komen. 
Bij iedere actualisatie moeten de kandidaten hun keuze vernieuwen. Dit zal dus gebeuren in 2017.  
Daar een kandidaat, die een woning van zijn keuze weigert, voor 3 maanden geschorst wordt en bij een 
tweede weigering definitief geschrapt wordt, is het wenselijk de keuze zeer gericht te doen. 
Wanneer een kandidaat geen of een blanco aanvraagformulier indient, krijgt hij volgens ons intern 
huurreglement, als keuze alle woningen waarvoor hij voldoet aan de rationele bezetting. Een jaar niet 
meer verwittigd worden is niet mogelijk. 
Op uitdrukkelijk verzoek van een kandidaat kan de aanvraag in de loop van het jaar gewijzigd worden. 
De wijziging gaat automatisch in, de dag volgend op het verwerken van de vraag. 
Bij het begin van ieder jaar krijgt iedere kandidaat-huurder een brief waarin voor iedere wijk en per type 
woning zijn volgorde meegedeeld wordt. Iedere werkdag van 9u tot 11u kan iedere kandidaat de 
verschillende lijsten komen inzien. 
Een huurder, die een mutatie aanvraagt, wordt gelijkgesteld met een kandidaat. Zijn rangorde wordt 
bepaald door de nieuwe inschrijvingsdatum. Muteren naar een gelijkaardige woning kan alleen wanneer 
er hiervoor een speciale reden bestaat, die door de raad van bestuur aanvaard wordt. 
Een huurder die wil muteren naar een aangepaste woning heeft prioriteit.  
Een voorwaarde sine qua non is dat men geen huurachterstand heeft en dat men zijn woning goed 
onderhoudt. 
De prioriteiten zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur. 
In het kaderbesluit is er geen enkele prioriteit voor allochtonen voorzien.  
De openheid van bestuur en de strikte toepassing van de reglementering is voor onze maatschappij nooit 
een dode letter geweest. 
Bij de verhuring stellen wij vast dat de kandidaten steeds kieskeuriger worden.  
Het aanvraagformulier moet door iedere kandidaat gedag- en ondertekend worden. Wanneer een 
kandidaat de hulp inroept van een medewerker om hem te helpen bij de keuze van woningen, omdat hij 
bv de ligging van de wijken niet voldoende kent dan erkent de kandidaat door het plaatsen van zijn 
handtekening de keuzes, die met zijn stilzwijgende goedkeuring, aangekruist werden door de 
medewerker.  
 

5. MEDEDELINGEN DOOR WOONBELEID, RWO, VMSW 
In de loop van 2015 kregen wij van de regering verschillende onderrichtingen  betreffende de sociale 
huisvesting. 
Buiten de op- en aanmerkingen kregen wij van RWO nieuwsbrieven via Woonnet. 
In 2015 kregen wij 31 omzendbrieven van de VMSW. Met deze omzendbrieven worden wij op de hoogte 
gehouden.  
Ook kunnen wij bij de VMSW steeds terecht voor advies. 

 Door 4 kandidaat-huurders werd verhaal ingediend bij de toezichthouder. 3 van de 4 verhalen werden 
 ongegrond  verklaard door de toezichthouder. 1 verhaal werd gegrond verklaard. Het antwoordformulier 
 vrijkomende  woningen werd bijgevolg zo aangepast dat de reden van weigering op het antwoordformu
 lier zelf kan ingevuld worden. 
 
6. MUTATIES 

In 2015 waren er 15 nieuwe aanvragen voor mutatie. 
Voor de huurders, die wensen te muteren gelden dezelfde voorwaarden als voor de kandidaten. Voor de 
huurders, die muteren naar een aangepaste woning gelden de inkomstenvoorwaarden niet. 
Sinds 2008 wordt volgens de optionele prioriteiten voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder:  
1°  die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van 

een gemeente binnen het werkgebied van De Gelukkige Haard; 
2° die nog geen huurder, categorie A of B is van een sociale huisvestingsmaatschappij 
Dit betekent dat huurders, die mutatie aanvragen en prioriteit hebben gerangschikt worden voor de 
kandidaten die niet in een sociale woning wonen. 
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7. HERSTELLINGEN 
In 2014 werden 4303 herstellingen ten laste van de maatschappij uitgevoerd, hetzij in regie of door een 
aannemer. Sommige huurders zijn terecht of ten onrechte zeer ongeduldig. Zij moeten begrijpen dat er 
zoiets als een planning bestaat en dat sommige werken niet kunnen uitgevoerd worden als het regent. 
Voor de grotere herstellingswerken moet een prijsvraag of aanbesteding uitgeschreven worden. 
Wij moeten vaststellen dat vele huurders voor zij een herstelling doorgeven het boekje ZIEZO niet 
raadplegen. 
Het moet gezegd worden dat veel herstellingen kunnen vermeden worden door de richtlijnen, vermeld in 
ZIEZO op te volgen. Met een flesje olie doet men jaren. Een snijplankje vermijdt krassen in het aanrecht. 
Wij stellen ook vast dat sommige huurders, die hun woning verlaten een echte jamboel achterlaten. De 
herstellingen om deze woningen terug in orde te brengen zijn soms heel duur.   
 

8. REGISTER VAN AANKOOP – VERKOOP VAN SOCIALE KAVELS EN WONINGEN 
Het overdrachtenbesluit is gewijzigd op 6 februari 2009. 
Het gewijzigd besluit van de Vlaamse regering voorziet dat het register ieder onpaar jaar moet 
geactualiseerd worden. In 2015 had er een actualisatie plaats.  
Eind 2015 waren er 28 kandidaten ingeschreven.  
 

9. KOOPRECHT 
Het overdrachtenbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 ter uitvoering van de 
Vlaamse Wooncode, bekendgemaakt in het B.S. van 13 november 2006), regelt de verkoop van een so-
ciale huurwoning aan de zittende huurder. 
De zittende huurder (de particuliere ondertekenaar of ondertekenaars bij de aanvang van de huurover-
eenkomst) heeft het recht om de gehuurde woning te kopen als: 
1°  er minimaal vijftien jaar is verstreken sinds de datum van terbeschikkingstelling van de woning; 
2°  hij de woning minstens vijf jaar ononderbroken als huurder heeft betrokken.  
De zittende huurder kan het kooprecht niet afstaan aan een inwonende descendent of ascendent.  
De opgelegde aankoopprocedure is de volgende:  

           1°  als een zittende huurder de door hem gehuurde woning wil aankopen, moet hij, nadat hem alle 
informatie bezorgd werd met betrekking tot het verkoopproces, 50 euro administratieve kosten be-
talen. Hij ontvangt daarbij een inschrijvingsbewijs; 

                2°  als de kandidaat-koper de gestelde voorwaarden vervult, wordt dat geattesteerd door het statutair 
bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij; 

                3°   vervolgens vraagt de sociale huisvestingsmaatschappij het schattingsverslag aan bij de ontvanger 
van de registratie en domeinen of het comité tot aankoop. De schattingsvergoeding bedraagt 265 
euro (geïndexeerd bedrag voor 2015). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De zittende huurder 
moet dat bedrag vooraf betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij die het op haar beurt bij 
het uitreiken van het schattingsverslag betaalt aan de bevoegde instanties waarmee de schatter 
verbonden is. Als de zittende huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de 
geschatte waarde, blijft de schattingsvergoeding verworven door de vermelde instanties; 

               4°   als opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting 
plaatsvindt. De zittende huurder moet de kosten daarvan vooraf betalen aan de sociale huisves-
tingsmaatschappij; 

               5°  om tot de schatting over te gaan, maakt de schatter een afspraak met de zittende huurder. De 
sociale huisvestingsmaatschappij wordt daarbij ook uitgenodigd; 

               6°  het schattingsverslag wordt opgemaakt in drie exemplaren die bestemd zijn voor de sociale 
huisvestingsmaatschappij, de zittende huurder en de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt 
aan de zittende huurder het voor hem bestemde exemplaar; 

              7°   als de kandidaat-koper akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst 
opgemaakt; de koper betaalt alle belastingen, heffingen, erelonen en kosten m.b.t. verkoopakte, 
alsook de kosten van afpaling en opmeting en de administratieve kosten. Het totale bedrag van de 
afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal 897 euro (geïn-
dexeerd bedrag voor 2015); 

 8°  vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden; 
        9°   van de effectieve verkoop wordt kennis gegeven aan de VMSW en aan het agentschap Inspectie 

RWO. 
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  De kandidaat-koper moet op de datum van het afsluiten van de verkoopovereenkomst voldoen aan de 
onroerende bezitsvoorwaarde, m.a.w. geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woning-
bouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. 
In het kader van kooprecht van de huurder van een sociale woning is de koper verplicht de woning te 
bewonen gedurende een periode van twintig jaar na de aankoop ervan.  
In 2015 heeft geen enkele huurder de procedure van kooprecht opgestart.  
 

10. VOORKOOPRECHT - RECHT VAN WEDERINKOOP 
 In toepassing van de wooncode 

In 2015 werd ons het voorkooprecht aangeboden voor veel panden. Voor geen enkel pand hebben 
gebruik gemaakt van ons voorkooprecht.  

 Woningen verkocht door De Gelukkige Haard 
 In 2015 hebben verschillende eigenaars hun woning verkocht. 
 Voor geen enkele van deze woningen hebben wij gebruik gemaakt van ons recht van voorkoop
 Recht van wederinkoop 
 Tijdens 2015 hebben wij ons recht van wederinkoop niet toegepast. 
11. ONBEWOONBAARVERKLARING 

Door de stad Oostende worden wij regelmatig ingelicht over de onbewoonbaar verklaarde woningen, 
over de ongeschikt verklaarde woningen, over de woningen met woonverbod en over de opheffingen van 
de onbewoonbaarheid, de ongeschiktheid en het woonverbod.  
 

 12.  KLACHTEN 
 Hierna volgt het rapport dat door onze sociale dienst naar de ombudsdienst gestuurd heeft in verband 

met de behandeling van de klachten tijdens 2015. De behandeling van iedere klacht werd voorgelegd 
aan de raad van bestuur. 

 
 12.1  Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten: 29 

Aantal ontvankelijke klachten: 27 

Aantal klachten vol-
gens mate van ge-
grondheid 

Gegrond/deels gegrond 28 

Ongegrond 1    

  

Aantal klachten vol-
gens mate van oplos-
sing 

Opgelost/deels opgelost 25 

Onopgelost: 4 

  

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten   
 Aantal  
Niet-correcte beslissing: 1 
Te lange behandeltermijn:  
Ontoereikende informatiever-
strekking: 1 

Onvoldoende bereikbaarheid:  
Onheuse bejegening:    
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 12.2  Klachtenbeeld 2015 
Opnieuw een sterke daling in totaal aantal klachten t.o.v. vorig jaar. Dit komt voornamelijk doordat 
veel aangemelde ‘problemen’ eerder als melding aanzien moeten worden. 29 huurders deden 
beroep op hun recht om klacht in te dienen. 
 
2 klachten waren onontvankelijk. 1 van deze klachten was de maatschappij niet bevoegd om de 
klacht te behandelen. De overige onontvankelijke klacht werd gerapporteerd als zijnde ‘geen be-
lang’. Buiten deze klacht werden alle overige klachten als gegrond gerapporteerd. 
 
Een drietal klachten verliepen via de Vlaamse Ombudsdienst waarvan 1 naar aanleiding van een 
foutieve beslissing en onvoldoende informatieverstrekking. Deze klacht werd finaal voor alle acto-
ren positief afgesloten. 
 
De aard van de klachten blijft conform t.o.v. andere jaren, namelijk samenlevingsproblemen. Bu-
renconflicten die zich concreet vertalen naar geluidsoverlast, overlast van huisdieren en storten 
van vuil. (bijvoorbeeld in de algemene delen van een appartementsgebouw) Een 4 tal klachten 
waren dit jaar van technische aard. Bijvoorbeeld discussies die ontstaan rond een vochtprobleem 
in een woning. 
 
 

13. HUURACHTERSTAND 
 Huurders met huurachterstand worden op verschillende wijzen gecontacteerd. Per brief, telefonisch,via 
 een huisbezoek of een combinatie van al het voorgaande. Indien reactie uitblijft of de gemaakte afspra
 ken niet gerespecteerd worden, dan moet een gerechtelijke procedure opgestart worden. Er kan een 
 samenwerking ontstaan met zowel O.C.M.W.(openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) of 
 C.A.W.(centrum algemeen welzijnswerk) om budgetbeheer of budgetbegeleiding op te starten. Bij pro
 blemen met het betalen van de huur is het van belang dat de huurder ogenblikkelijk contact opneemt met 
 de sociale dienst van De Gelukkige Haard en niet wacht tot een juridische tussenkomst een noodzaak 
 geworden is. 
 
14. GERECHTELIJKE PROCEDURES 
 De gerechtelijke procedures betreffen in hoofdzaak problemen met huurders. 

Tegen de huurders met huurachterstand, die al verschillende malen aangeschreven werden, bezocht 
werden door onze sociale assistenten, de overeengekomen afbetalingen niet nakomen wordt een 
procedure ingeleid. Op verzoek van onze raadsman veroordeelt de vrederechter deze huurders tot het 
betalen van de huurachterstand. Zij krijgen van de vrederechter de kans om deze achterstand in schijven 
af te betalen op de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit maandelijks gebeurd. Doen zij dit niet dan wordt de 
opzeg van de huur betekend. In geval zij de woning niet verlaten worden zij uitgedreven. 
Tegen huurders, die een echt probleem zijn voor de samenleving wordt ook een procedure ingeleid. 
Soms hebben wij ook procedures in verband met de bouw van onze projecten. 
 

15. PROJECTEN 
 Alle ontwerpen moeten voldoen aan de onderrichtingen C2008 van de VMSW. 
 Voor alle ontwerpen behalve het project Goetghebeurstraat 10  is een bouwaanvraag ingediend en 

vergund. 
 Momenteel is het project Torhoutsesteenweg 229 bezig , goed voor 11 appartementen en een 

gelijkvloers kinderdagverblijf welke zal ingericht worden door de stad Oostende. 
 Het project Torhoutsesteenweg 314 is aanbesteed in 2014 en is gestart , goed voor 21 appartementen 

en 10 garages. 
 

Na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt het definitief ontwerp ter goedkeuring voorgelegd aan 
het BECO van  de VMSW. Daarna volgt ,indien voldoende middelen beschikbaar , de aanbesteding. 
De beoordelingscommissie komt slechts om het kwartaal bijeen. 
 
Zoals het u wellicht bekend is, wijzigen de normen ieder jaar. In 2015 is de EPB-norm, die door de 
VMSW opgelegd werd, verlaagd tot E 60.  
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Vandaag moeten alle nieuwe projecten voldoen aan E50 
 Ook op gebied van toegankelijkheid moeten de appartementen voldoen aan de nieuwe norm . 
 

De regels en procedures die wij stipt moeten volgen, zorgen er voor dat bij ons, zoals bij alle SHM’s, de 
realisatie van een project langer duurt. 
De afhandeling van de dossiers door de VMSW en de afhandeling van de bouwaanvragen gebeurt 
relatief vlot. 
Het ligt het in de bedoeling om voor de nieuwe ontwerpen  te komen tot BEN en ZEB woningen entilatie. 
Het project 4 woningen te Bredene en het project aan de Goetghebeurstraat wordt gestreefd naar BEN 
en ZEB woningen. 
 
Op een uitzondering na kan gezegd worden dat alle werven op een vlotte manier afgewerkt werden.  
Hieronder vindt u een opsomming van het berloop van alle bouwwerken en renovaties. 
 

 15.01  15.61 Koningstraat 80   5 appartementen 
  Het gebouw is definitief opgeleverd  en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
 
  15.02  15.60 Koningstraat 50   5 appartementen 
  Het gebouw is definitief opgeleverd  en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
 
  15.03  15.58 Nieuwpoortsesteenweg 687 - 683 – 681 
  Voor het herwerkte project kreeg onze maatschappij een bouwvergunning. 
  Het definitief dossier wordt momenteel afgewerkt. Het gebouw telt 14 appartementen. 
  Na goedkeuring kan het dossier opgenomen worden in het BECO . 

Wij verwachten een goedkeuring tot aanbesteding in het najaar . De bouwtermijn is bepaald op 550 
kalenderdagen. 
  

  15.04  15.70 Kairostraat 61 
  De bouwaanvraag werd aangevraagd  .Het gebouw werd vergund. 

Het definitief ontwerp is ingediend goedgekeurd door de VMSW. 
De aanbesteding gaat door in mei 2016 . De bestelling aan een aannemer kan doorgaan nog voor het 
bouwverlof. 
De bouwtermijn is bepaald op 450 kalenderdagen. 
 

  15.05  15.59 Paulusstraat 65 - Kaaistraat 51 
  Het voorontwerp is goedgekeurd  door de VMSW. 

De bouwaanvraag werd aangevraagd  .Het gebouw werd vergund.Het projecct voorziet 8 appartemen-
ten. 
Het definitief ontwerp wordt in mei 2016  ingediend ter goedkeuring bij de VMSW. 
Wij verwachten een goedkeuring tot aanbesteding in het najaar . De bouwtermijn is bepaald op 300 
kalenderdagen. 

 
  15.06  15.62 Antwerpenstraat 12 - 13 - 14 - 15  8 appartementen 
  Het gebouw is definitief opgeleverd en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
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  15.07  15.63 Torhoutsesteenweg 117     6 appartementen    
  Het gebouw is  definitief opgeleverd  en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
 
 15.08  15.65 Elisabethlaan 337   5 appartementen 
 Het gebouw is definitief opgeleverd  en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
 
 15.09  15.64 Torhoutsesteenweg 314 – 316 – 318 
 Het project  is besteld in juli 2015 en is gestart , goed voor 21 appartementen en 10 garages. Op het dak 

worden  zonnepanelen geplaatst voor het voorzien van electriciteit nodig voor alle gemene delen . 
 De laagste bieder is aannemingsbedrijf Van Tornhaut BVBA . Het bestelbedrag na controle bedraagt 

2.097.350,14 €  exclusief BTW . De uitvoeringstermijn is bepaald op 560 kalenderdagen. 
 

  15.10  15.69 Nieuwpoortsesteenweg 699 
  Het gebouw is definitief opgeleverd  en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
 
  15.11  15.68 Torhoutsesteenweg 229 – 231   12 appartementen 

De werken konden op 02 maart 2013 besteld worden aan de aannemer Frans VERHELST uit Koeke-
laere voor de prijs van € 1.402.449.69 ex btw. 

  De werken moesten starten op 16 april 2013. 
  De uitvoeringstermijn is 450 kalenderdagen . De termijn is reeds ruim overschreden . 
  Volgens de nieuwe planning zou de voorlopige oplevering kunnen plaats vinden in juni 2016 
   
  15.12 15.66 Aartshertoginnestraat 31  11 appartementen 
  Het gebouw is voorlopig opgeleverd en verhuurd. 
  Ten gevolge het faillissement van de aannemer kon de definitieve oplevering nog doorgaan. 
  De schilderwerken van alle gemene delen worden uitgevoerd in het najaar vaan 2015. 
 
  15.13  15.67 St.-Franciscusstraat 49 – 51 
  Het definitief dossier werd goedgekeurd door de VMSW  

 Dit project voorziet 11 appartementen. 
  De bouwvergunning moest opnieuw aangevraagd worden . 
  In maart 2016 werd de bouwvergunning afgeleverd. 
  De aanbesteding gaat door in mei 2016 
  Op verzoek van de stad werd het terrein voorlopig afgesloten. 
  Wij verwachten het project te kunnen starten in het najaar van 2016. 
   
  15.14  15.71 Fortuinstraat 2a - 2b - 4, Vrijhavenstraat 

Door de nieuwe stedebouwkundige visie wordt ons toegelaten de bouwhoogtes aan te passen aan de 
naburige panden . 
Dit laat ons toe meer appartementen te realiseren wat de bouwkost verlaagt. 

  Er zal eveneens een ondergrondse garage gebouwd worden . 
  Wij verwachten een nieuw voorontwerp in het najaar van 2016. 
  Dit project betreft koopappartementen. 
 
  15.15  14.74  School Marie-Louise 

Het ontwerp voorziet in 26 appartementen , een winkel en een ondergrondse garage voor 28 wagens . 
Het project is goedgekeurd door de VMSW .  



 
Algemene vergadering van 30.04.2016 
Jaarverslag over de werking tijdens 2015   
  

16 

Het project werd na aanbesteding vergund aan aannemer ACH van Antwerpen voor een bedrag van 
4.085.968,74 €  
De afbraak  is voltooid .De opbouw is gestart. 
Het einde der werken is voorzien voor najaar 2017 
 

  15.16  15.72  Stuiverstraat  4 woningen en 10 garages  
   
  Het gebouw is opgeleverd en verhuurd. 
 
  15.17  15.79  Poststraat / Aartshertoginnestraat 

De bouwvergunning werd verkregen . 
Het definitief dossier werd in december 2015 ingediend bij de VMSW . 
Wij wachten op de goedkeuring van de beoordelingscommissie van juni 2016 
Wij verwachten de start der werken in het najaar van 2016 . 
De bouw is verdeeld in twee fasen . Als eerste fase wordt  het gebouw gelegen in de 
Aartshertoginnestraat  uitgevoerd . 
Voorafgaand aan de eerste fase worden de prefab leslokalen afgebroken . 
Deze fase laat toe een voorlopige speelplaats in te richten voor de school . 
De uitvoering moet in samenwerking met de scholengroep GO gebeuren . 
In totaal zijn er 65 appartementen voorzien en ondergrondse parkeerplaatsen op twee nivo’s. 
 

  15.18  14.74 Wittenonnestraat 43 
Dit project is gekoppeld aan de school Marie-Louise  

  
  15.19  08.78 Lupinelaan 3 
  Het definitief ontwerp is doorgestuurd ter goedkeuring aan de VMSW        

Wij verwachten het gebouw te starten in het najaar 2016. 
Het project bevat 2 appartementen. 
 

  15.20  15.85 CBO Elisabethlaan 379 
  Het gebouw is opgeleverd en verhuurd. 
  De schilderwerken van alle gemene delen zijn uitgevoerd. 
 
  15.21  10.73 Bredene 5 hz 
  Gelet op de opmerkingen van de VMSW moet een aangepast definitief ontwerp  ingediend worden. 
  De bouwvergunning werd verkregen. 
  In mei 2016 wordt het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VMSW. 
    
  15.22  01.83 dakisolatie  

De plaatsing van de isolatie in de woningen van alle wijken zijn uitgevoerd en opgeleverd. 
 
  15.23  08.81 cv-installaties Zilverlaan 

De cv installaties van de wijk Zilverlaan zijn uitgevoerd en opgeleverd . 
 

  15.24  10.87 BENG project (4 hz Bredene) 
Het voorontwerp werd ter goedkeuring ingediend bij de VMSW en werd in januari 2014 door alle actoren 
besproken. 
Het ontwerp werd door de sectorarchitect van de VMSW afgekeurd . 
Wij wachten op een nieuw ontwerp . 
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15.25 06.75  K. Goetghebeurstraat 10 
Het gaat over een project, dat zal gebouwd worden op de gronden van De Nieuwe stad.  
Er werd opdracht gegeven aan de Vlaamse Bouwmeester een ontwerper aan te stellen . 
Een zevental kandidaten geselecteerd. Deze kandidaten kregen dan de opdracht een schetsontwerp  uit 
te werken. Het ontwerp werd door een jury, waarin vertegenwoordigers van onze maatschappij , de 
VMSW,stad Oostende en een extern jurylid ,zetelen,  toegewezen .  
De eindjury was voorzien op 27 april 2015. Het project werd toegewezen aan BOB361 Architecten. 
De start van het gebouw is voorzien voor 2017 . 
 
15.27   Hoek Nieuwlandstraat / Leffingestraat 
Het terrein , deels braakliggend werd ons in 2014 aangeboden door notaris Coudeville . 
De schatting werd opgevraagd aan het kantoor der registratie . 
Op het terrein kunnen een twaalftal appartementen gerealiseerd worden . 
Hetv terrein werd aangekocht . 
Een ontwerpteam wordt gekozen d.m.v. een ontwerpwedstrijd . 
 
15.27   Kantoor 
In 2014 werd een openbare aanbesteding gestart voor het administratief gebouw .de aanbesteding had 
plaats op 21 januari 2015 . De werken werden toegewezen aan de laagste bieder voor een bedrag van 
1.853.003,55 € exclusief BTW . 
De einddatum der werken is voorzien voor juli 2016.  
 

  
16. GROND EN PANDENBELEID 

In 2015 één pand aangekocht. 
 

17. RENOVATIEWERKEN AAN EIGEN PATRIMONIUM 
Het ligt in onze bedoeling om onze woningen niet te laten verkommeren en zoveel als mogelijk aan te 
passen aan de noden van de tijd. 
Voor De Nieuwe stad werd het idee om alleen de gevels te renoveren afgevoerd. Wij zijn de mening 
toegedaan dat de renovatie ruimer moet bekeken worden. Renovatie van de keukens, badkamers, 
vloeren, verwarming, verluchting en energiebesparende maatregelen dringen zich op.  

 De elektrische installaties van alle oudere woningen voldoen niet meer aan de huidige normen en 
moeten aangepast worden.   
Daar de aanpassing van de elektrische installaties in een bewoonde woning praktisch niet uitvoerbaar is, 
heeft de raad van bestuur besloten om deze aanpassing uit te voeren telkens een woning vrijkomt.  
De raad van bestuur heeft beslist om iedere vrijkomende woning, die meer dan 30 jaar oud of 
uitgewoond is, volledig te renoveren.  
Het aantal te renoveren woningen wordt vanaf dit jaar verhoogd tot een dertigtal. 
Het ontwerpteam heeft het definitief dossier reeds ter goedkeuring doorgestuurd naar de VMSW . 
Verwacht wordt dat in demaand juli van 2016 een aanbesteding kan plaatsvinden . 
 

18. ONDERHOUDSWERKEN 
 Onderhoudsschilderwerken 

Woningen : in 2015 werden de schilderwerken in de wijk Edebau afgewerkt en werden de schilderwerken 
in de wijk Zilverlaan gestart.  De komende jaren moet er volop verder geschilderd worden in deze wijk. 
Appartementen : in 2015 werd verder gewerkt aan het buitenschilderwerk in De Nieuwe Stad I, in 2016 
wordt dit afgewerkt. 
Voor het vernieuwen van platte daken van de woningen en de tuinbergingen van de wijk Zilverlaan zal 
een aanbesteding uitgeschreven worden .Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om de daken 
extra te isoleren . 
Ook in 2015 heeft ons personeel ingestaan voor het onderhoud van de platte daken. Dit zal ook in de 
toekomst zo zijn. 
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19. UITRUSTINGSWERKEN 
 Er zijn geen uitrustingswerken uitgevoerd in 2015. 
 
20. AUDITCOMITE 
 In de loop van 2015 werd er viermaal een auditcomité belegd. 

De bedoeling van iedere audit is nagaan of de opgelegde procedures en de wettelijke bepaling stipt 
opgevolgd worden.  
Uiteraard wordt er ook nagegaan of alles correct is. Dit heeft tot op heden geen enkel probleem 
opgeleverd. 
Met de medewerkers wordt er ook besproken hoe de werking nog kan verbeterd worden. 
 

21. BOEKHOUDING – FINANCIËN - LENINGEN 
 Overal waar mogelijk werd bespaard 
 In  2015 werden de projecten gefinancierd met NF3 leningen. 
 Eind 2015 was onze rekening courant positief. Op 31 december 2015 was het saldo op de rekening 
 courant € 990.437,88. Dit is € 641.858,19 minder dan vorig jaar.  
 
22. FINANCIEEL VERSLAG 
 Dit verslag werd overgenomen uit de jaarrekening. 
 

De jaarrekening is opgesteld conform met het model opgelegd door de balanscentrale van de Nationale 
Bank van België. Deze balans wordt opgemaakt na winstverdeling. Onze voogdijoverheid heeft haar 
goedkeuring gehecht aan de voorgestelde winstverdeling. Uiteraard wordt het voorstel tot winstverdeling 
slechts definitief na de goedkeuring door de Algemene Vergadering. 

 
Winst van het boekjaar 

 
 

Het boekjaar werd afgesloten met een winst van € 88.065,97 tegenover € 593.334,97 in 2014, hetzij een 
daling met € 505.269,00. 

 
Opbrengsten 

 
 
De totale opbrengsten bedragen € 9.003.827,13 tegenover € 9.298.630,72 in 2014. Hetzij een daling met 
€ 294.803,59. 
 
De bedrijfsopbrengsten bedragen € 8.461.079,58 tegenover € 8.954.465,83 in 2014, wat betekent dat de 
bedrijfsopbrengsten zijn gedaald met € 493.386,25. 

 
 De bedrijfsopbrengsten bestaan uit: 
   

• De omzet, die gestegen is van € 7.673.799,82 tot € 7.781.265,62. 
• De geproduceerde activa, die gedaald zijn van € 54.543,92 tot € 34.807,05. 
• De andere bedrijfsopbrengsten zoals huursubsidies en tegemoetkomingen Domus Flandria en de 

recuperatie van verschillende kosten zijn gedaald van € 1.226.122,09 tot  € 645.006,91.  
 
 De financiële opbrengsten bedragen € 412.268,00. Dit is een stijging met € 94.467,50.  
 De opbrengsten uit vlottende activa bedragen € 186,62 tegenover € 4.390,33 in 2014.  

De andere financiële opbrengsten, waarop o.a. de ontvangen subsidies geboekt worden, zijn gestegen 
van € 313.410,17 tot € 412.081,38. 
   
De uitzonderlijke opbrengsten bedragen € 117.079,59. Deze opbrengsten bestaan hoofdzakelijk de ver-
koop van een erfdienstbaarheid op het project visserskwartier I. 
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Kosten 
 
 
De totale kosten bedragen € 8.915.761,16 tegenover € 8.705.295,75 in 2014. 
 
De bedrijfskosten bedragen € 7.472.662,83 tegenover € 7.147.481,22 vorig jaar. Dit is een stijging van € 
325.181,61. 
 
Indien men abstractie maakt van de kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de uit-
breiding van het patrimonium, kan in vergelijking met de vorige jaren volgende evolutie vastgesteld wor-
den: 
 
• Een stijging van de kosten voor diensten en diverse goederen.  
• Een daling van de kantoor- en administratiekosten. 
• Een stijging van de kosten voor onderhoud en herstel van verhuurde gebouwen. 
• Een daling van de elektriciteitskosten. 
• Een daling van de juridische kosten. 
• Een daling van de beheersvergoeding voor het patrimonium, te betalen aan de Vlaamse Maat-

schappij voor Sociaal Wonen. Deze vergoeding, die als bedrijfskost geboekt wordt,  bedraagt € 
60.834,18.  

• Daling van de kosten voor uitzendkrachten (617). 
• Een daling van de loonkosten (62) door pensionering van enkele personeelsleden. 
• Een stijging van de afschrijvingskosten. 
• Een stijging van de onroerende voorheffing. 

 
 
 De financiële kosten zijn gedaald van € 1.539.840,01 in 2014 tot € 1.417.397,34 in 2015. 
  

Sedert 2004 gebeurt de toevoeging voor risico’s en kosten van grote herstellings- en onderhoudswerken 
op basis van een geraamd bedrag. Voor 2015 is dit € 1.001.730,40. Er werd  994.589,40 teruggenomen. 
De totale reserve werd vermeerderd met € 7.141,00. 

 
Overige schulden 

 
 Op de rekeningen 47/48 “overige schulden” is € 363.114,96 ingeschreven. 
 Dit bestaat uit: 
 

- Dividenden over vorige boekjaren € 54.013,96 
- Dividenden over het boekjaar € 17.093,40 
- Huurders die vooraf betaald hebben € 201.523,90 
- Voorschotten van kopers € 1.720,00 
- Vermindering OV terug te storten aan huurders € 53.374,95 
- Borgtochten ontvangen van derden € 20.129,82 
- Terug te storten aan aandeelhouders € 9.805,17 
- Vergoedingen € 250,00 
- Diverse Crediteuren € 5.203,76 

   
 

Vorderingen 
 

 
De handelsvorderingen zijn gedaald. In toepassing van de beslissing van de raad van bestuur werden 
voor € 16.218,32 handelsvorderingen uit de boeken verwijderd rekening houdend met het feit dat de vor-
deringen ouder zijn dan 3 jaar en bijgevolg als oninbaar gekwalificeerd worden. 
 

Diversen 
 
 

1. Beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfron-
teerd wordt.  
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De onderneming wordt niet geconfronteerd met specifieke onzekerheden, maar is wel in sterke mate af-
hankelijk van de overheidsreglementering inzake sociale en fiscale wetgeving dewelke de financiële re-
sultaten sterk kunnen beïnvloeden. De informatie m.b.t. de mogelijkse impact van de wetswijziging van 
18 december i.v.m. de groepsverzekering is nog niet voorhanden. 

 
 

2. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar. 
 
Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2015 hebben er zich geen gebeurtenissen voorge-
daan die de resultaten en de financiële positie van de maatschappij op belangrijke wijze beïnvloeden. 

 
 

3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kun-
nen beïnvloeden. 

  
Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennoot-
schap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. 

 
 

4. Onderzoek en ontwikkeling 
 
 Gezien de aard van de vennootschap wordt er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan. 
 
 

5. Financiële instrumenten. 
   
 De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten. 
  
 

6. Winst en winstverdeling  
 
 De winst van het boekjaar bedraagt € 88.065,97. 
 
 De winst wordt als volgt verdeeld: 
 

- Toevoeging aan de wettelijke reserve € 262,50 
- Toevoeging aan de bijzondere reserve € 70.710,07 
- Dividend (2,00 % op het reëel gestort kapitaal) € 17.093,40 

 
In 2015 bedraagt het bruto dividend 2,00% van het kapitaal. 
 
De uitbetaling zal, om bijkomende kosten te vermijden, uitsluitend gebeuren door overschrijving. 
 
7. Fiscale winst 

 
De fiscale winst is sterk gedaald door enerzijds het wegvallen van de huursubsidies Domus Flandria en 
anderzijds door een stijging van de onderhouds- en herstellingskosten. Met inachtneming van de notio-
nele intrestaftrek wordt de belastbare basis herleid tot 0. 

 
 

23. BELASTINGEN – HEFFINGEN – BEZWAARSCHRIFTEN 
 Vennootschapsbelasting 
 De belasting, die wij voor 2015 moeten betalen bedraagt volgens onze berekening € 16.937.91. 
 Vermindering onroerende voorheffing 

Sedert de start van het kaderbesluit sociale huur is voor de sociale huisvesting het systeem volledig 
gewijzigd.  
De vermindering onroerende voorheffing is begrepen in de sociale korting. De sociale korting is het 
verschil tussen de basishuurprijs en de reële huurprijs. Op de berekeningsnota betreffende 2015 staat de 
sociale korting  voor 2015 vermeld. 
Indien de vermindering onroerende voorheffing kleiner is dan de sociale korting wordt geen vermindering 
onroerende voorheffing uitbetaald.  
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Indien de vermindering onroerende voorheffing groter is dan de sociale korting wordt het verschil 
uitbetaald. 

 Voor huurders met huurachterstal wordt de vermindering geboekt als betaling van huur. 
 
 Uitbetaling dividend 

De eerste schijf van € 190,00 (aanslagjaar 2015) van dividenden uitgekeerd door vennootschappen met 
een sociaal oogmerk is vrijgesteld van roerende voorheffing. Vermits de uitgekeerde dividenden het 
drempelbedrag niet overschrijden, wordt er geen roerende voorheffing ingehouden. 
 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering zal er in de 2e semester van 2016 
voor 2015 een netto dividend van 2 % uitbetaald worden. 
 

24. PERSONEEL 
 Mevrouw Leen JONCKHEERE werd definitief aangesteld als toeziener. 
 Op 31.12.2015 bestond het personeelseffectief uit: 

1 directeur 
1 adjunct directeur  

 11 medewerkers 
 13 voltijdse arbeiders 
   7  deeltijdse werkvrouwen 
 De directeur was, zoals voorzien in de statuten, belast met het dagelijks bestuur. 
 
25. LOGISTIEK 
 Voor de werking van de maatschappij werden de nodige aankopen gedaan.  
 
26. ADMINISTRATIE – BEHEER – INTERNE REGLEMENTERINGEN 

     Statutaire algemene vergadering 
   Mevrouw MOYAERT Nancy werd op 30 april 2011 aangesteld als bestuurder voor een periode van vijf 

jaar, haar mandaat vervalt in 2016. Zij is uittredend en herkiesbaar voor een mandaat van bestuurder 
voor de duur van 5 jaar. 

 
   Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mario DEKEYSER werd door de algemene 

vergadering van 27 april 2013 benoemd tot commissaris (bedrijfsrevisor). 
   Dit mandaat eindigt in 2016. 
   Zoals voorzien in de wetgeving op de overheidsopdrachten werd een prijsvraag gedaan. 
   Deloitte  Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mario DEKEYSER was de laagste bieder. 
   Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mario DEKEYSER is dus uittredend en 

herkiesbaar voor een mandaat van commissaris (bedrijfsrevisor) voor de duur van 3 jaar 
    

   Voorzitter – leden van het directiecomité  - leden van de interne audit 
   Mevrouw Aline DESLOOVERE is voorzitter van het directiecomité en van de interne audit.  
   Mevrouw Lies AMPE werd door de raad van bestuur aangeduid als lid van het directiecomité en van de 

interne audit. 
   De heer André INGELBRECHT werd eveneens aangeduid als lid van het directiecomité en van de 

interne audit. 
   De heer Marc DEFLOOR werd aangeduid als lid van het directiecomité.    
 
   Huishoudelijk reglement 
   Het huishoudelijk reglement blijft ongewijzigd.  
 

     Intern huurreglement 
     Het intern huurreglement blijft ongewijzigd. 
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 Procedures - handleidingen 
  Voor verschillende onderwerpen zijn procedures en handleidingen opgesteld en goedgekeurd door RWO 

Deze procedures werden stipt opgevolgd. Iedere wijziging wordt na goedkeuring door de raad van 
bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan RWO. 
 

 Directiecomité 
 Tijdens 2015 vergaderde het directiecomité 21 keer per jaar. 
 Raad van bestuur 
 Tijdens 2014 vergaderde de raad van bestuur iedere maand. 
 Interne audit 
 Tijdens 2014 vergaderde de interne audit 4 keer per jaar. 
 
27. BIJZONDER VERSLAG OMTRENT HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK VAN DE 

VENNOOTSCHAP 
. Gelet op de artikelen 95, 96 en 661 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van 

vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 
1999, houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de 
ondernemingen (B.S. 6 februari 2001). 
Gelet op artikel 8 van de statuten van de vennootschap, voor het laatst gewijzigd op 06.04.2013 en 
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23.04.2013 onder nummer 12078132, 
bevestigen de Raad van Bestuur en de commissarisrevisor hierbij dat tijdens het dienstjaar 2011 
regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij in overeenstemming met artikel 3 
van haar statuten heeft bepaald. 
Inzonderheid hebben de raad van bestuur en de commissaris vastgesteld dat de uitgaven betreffende 
investeringen, betreffende de werkingskosten en bezoldigingen, bestemd waren om de verwezenlijking 
van het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen  
 

28. DIVERSE ONDERWERPEN 
 Openen van een rekening bij een financiële instelling – betaling van de huur. 

Daar de uitbetaling van het dividend, het uitbetalen van de vermindering onroerende voorheffing, het 
terugbetalen van een teveel gestorte huur... alleen gebeurt door overschrijving, verzoeken wij alle leden 
om een rekening bij een financiële instelling te openen en ons het nummer van deze rekening mede te 
delen.  

 Het spreekt vanzelf dat men een wijziging van rekeningnummer best mededeelt.  
De huurders worden dringend verzocht om alle betalingen op de correcte rekening te doen en wanneer 
het gaat om de betaling van huur steeds het OGM-nummer te vermelden. 
Dit geldt ook voor de huurders en eigenaars van De Nieuwe Stad en Sluisvliet voor wat betreft de 
betaling van de elektriciteit. De betaling van de elektriciteit gebeurt op een andere dan deze voor de 
betaling  

 van de huur en met een de vermelding van een ander OGM-nummer.  
 Relatie maatschappij – kandidaat/huurder - huurder 

In onze relatie met de huurders werd zoals in het verleden, in de eerste plaats aan voorlichting gedaan.  
Ieder werkdag van 9 u tot 11 u en de maandagavond van 18.30 u tot 20 u kunnen de huurders en 
kandidaat-huurders op ons kantoor met hun vragen en problemen terecht. 
De maatschappij doet, hoe moeilijk het soms is, een inspanning om alle problemen op te lossen. Met 
vreugde stellen wij vast dat er, op enkele uitzonderingen na, bij de meeste huurders werkelijk een wil 
bestaat om met de maatschappij samen te werken. 
Onze sociale assistenten spannen zich ook in om, zoals al gezegd de klachten op te lossen en de relatie 
tussen de huurders te verbeteren. 
Als maatschappij spannen wij ons in om de reglementen na te leven. Wij menen dat wij van de huurders 
en eigenaars hetzelfde mogen verlangen. 

 De nieuwe huurders worden vanaf de eerste dag door de sociale assistenten opgevolgd. 
Ook kunnen oudere huurders op hen beroep doen om hen te helpen bij het invullen van documenten en 
het indienen van stukken. 
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 Het in onze bedoeling om de relatie tussen ons en de kandidaten en huurders verder te optimaliseren. 
 Huisdieren 

Het reglement van inwendige orde voor huizen, dat gehecht is aan het huurreglement, laat het houden 
van één niet storend en niet gevaarlijk huisdier toe. Dit betekent dat men één kleine tot middelgrot hond 
of één kat mag houden. 
De eigenaars van het huisdier zijn verantwoordelijk voor alle beschadigingen veroorzaakt door hun 
huisdieren. 
Bij de nieuwe toewijzingen worden in de appartementen geen huisdieren toegelaten. Om de kandidaten, 
die een huisdier hebben niet te discrimineren mogen zij hun huisdier houden, doch geen nieuw huisdier 
aanschaffen.   
Voor de zittende huurders, die volgens hun contract één huisdier mogen houden verandert er niets. Wel 
zal strenger gecontroleerd worden. 
Zij worden evenwel verzocht geen nieuw huisdier aan te schaffen; 

 
Zoals in het verleden konden wij rekenen op de loyale medewerking van de VMSW, Domus Flandria, 
WOONBELEID, RWO, de Kabinetten, de Ministeries, de gemeentebesturen van Oostende en Bredene, het 
Comité van Aankoop, de ontvanger van de registratie, de distributiemaatschappijen en de 
kredietmaatschappijen. 
Wij nemen de gelegenheid te baat om deze instanties hiervoor van harte te bedanken. 
 
Voor de raad van bestuur, 
 
de directeur, 
H.J. AMPE. 


