
JAARVERSLAG 2015

Zottegem - RUP Lelie - Faze 1



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    JAARVERSLAG 2015 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



3 

 

 

     RAAD VAN BESTUUR 

     _____________________ 
 

 

    APPELMANS Jan, gevolmachtigd bestuurder, Opaaigem 56 bus 2, 9420 Aaigem 

 

    COPPENS Katie, Brakelsesteenweg 173, 9406 Outer 

 

    COUCKUYT Eddy, A. De Cockstraat 27, 9310 Aalst 

 

    DE SAEDELEER Désiré, gevolmachtigd bestuurder, Koningshofbaan 28, 9308 Hofstade 

 

    DUWE Erik, Vooruitgangstraat 57, 9473 Welle (ontslag d.d. 13.04.2015) 

 

    LAMMENS Wim, gevolmachtigd bestuurder, Keerstraat 84, 9420 Erpe-Mere 

 

    LATOIR Lieven, Keiberg 1, 9520 Letterhoutem 

 

    MATTHIJS Jean-Pierre, gevolmachtigd bestuurder, Kloosterstraat 56, 9340 Lede 

   

    QUINTELIER Leonard, gevolmachtigd bestuurder, Pijlekaartstraat 70, 9506 Schendelbeke 

 

    UYTTERSPROT Ilse, Kaalbergstraat 8, 9310 Moorsel 

 

    VANDEN HERREWEGEN Johan, ondervoorzitter, Stoffelstraat 11, 9500 Geraardsbergen 

 

    VAN DER POORTEN Mark, voorzitter, Welleplein 19 bus 11, 9473 Welle 

 

    VANSINTJAN Peter, Rodestraat 20, 9620 Zottegem 

 

    VERCAMER Stefaan, Gen. Merchierstraat 37, 9700 Oudenaarde 

 

    Toezichthouder 
 

    Mevr. Storms H., Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel 

 

    Commissaris 
 

    KPMG Bedrijfsrevisoren cvba, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vert. door dhr. Mertens J. 

 

    Algemeen directeur 

 

    DE VLIEGER Eddy, Middelkouter 28, 9450 Haaltert 



4 

 

 

    DIRECTIECOMITE 
    ___________________ 

 

    APPELMANS Jan, Opaaigem 56 bus 2, 9420 Aaigem 

 

    DE SAEDELEER Désiré, Koningshofbaan 28, 9308 Hofstade 

 

    LAMMENS Wim, Keerstraat 84, 9420 Erpe-Mere 

 

    MATTHIJS Jean-Pierre, Kloosterstraat 56, 9340 Lede 

   

    QUINTELIER Leonard, Pijlekaartstraat 70, 9506 Schendelbeke 

 

    VANDEN HERREWEGEN Johan, ondervoorzitter, Stoffelstraat 11, 9500 Geraardsbergen 

 

    VAN DER POORTEN Mark, voorzitter, Welleplein 19 / 11, 9473 Welle 

 

 

 

    Toezichthouder 
 

    Mevr. Storms H., Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel 

 

 

    Algemeen directeur 

 

    DE VLIEGER Eddy, Middelkouter 28, 9450 Haaltert 

 

 

 

 

 

 

 

    INTERN AUDITCOMITE 
     ---------------------------------- 

 

    APPELMANS Jan, Opaaigem 56 bus 2, 9420 Aaigem 

 

    DE SAEDELEER Désiré, Koningshofbaan 28, 9308 Hofstade 

 

    VANDEN HERREWEGEN Johan, Stoffelstraat 11, 9500 Geraardsbergen 



5 

 

 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE SHM DENDERSTREEK AAN DE 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP 31.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Activiteitenverslag 

 

Jaarrekening 

 

Verslag van de commissaris 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Dames en Heren, 

 

 

 

Wij hebben de eer U, overeenkomstig artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen, 

verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap en ons beleid tijdens het 

voorbije boekjaar, afgesloten per 31 december 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHM DENDERSTREEK 

Burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met sociaal oogmerk heeft aangenomen en ingeschreven is in het register 

van de burgerlijke vennootschappen te Dendermonde, afdeling Aalst onder nr. 46.389. 

Bouwmaatschappij tot nut van het algemeen, onderworpen aan de Vlaamse Wooncode. 

 

 

 

                                              Maatschappelijke zetel 

                                              Verastenstraat 1 

9300 Aalst 
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Voorwoord  

 

25 en 26 maart 2015 vonden visitatiegesprekken plaats in onze SHM Denderstreek. 

Een visitatiecommissie, 3 experts, leidde de gesprekken en schreef er een rapport over: 

het visitatierapport. 

Op 06 juli ’15 werd een ontwerp-visitatierapport gepresenteerd door de visitatiecommissie 

aan de Raad van Bestuur van SHM Denderstreek. 

Op 04 september ’15 werd het visitatierapport definitief. 

De Raad van Bestuur van SHM Denderstreek dankt de visitatiecommissie voor zijn 

werkzaamheden en besliste dan ook meteen werk te maken van de aanbevelingen. 

In zijn vergadering d.d. 01.02.2016 besliste de Raad van Bestuur reeds een plan van aanpak 

i.f.v. resultaten “voor verbetering vatbaar” en van aanbevelingen uit het definitief 

visitatierapport. 

 

In ons activiteitenverslag zal u kennis nemen van onze prestaties in het dienstjaar 2015. 

2015 is een echt topjaar in de geschiedenis van onze SHM. 

Wij danken hierbij dan ook graag al diegenen die hebben meegewerkt om tot dergelijke 

resultaten te komen! Proficiat! 

  

18 april 1956 werd de sociale bouwmaatschappij Veilig Wonen cv. gesticht in Herzele. 

18 april 2016 werd het project opgeleverd aan de Heilig Hartlaan te Aalst, waarin onze 

nieuwe administratieve zetel vervat zit! 

Ons nieuwe adres wordt Heilig Hartlaan 54 te 9300 Aalst. 

De verhuis is gepland voor 14 juni aanstaande. Vanaf die datum zal je ons dan ook op dat 

adres kunnen bezoeken. 

 

Veel leesgenot. 
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1. Terreinen en projecten 
 

1.1 AALST 
 

1.1.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 

 
 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 242 1322 
Dendermondsesteenweg 6  

Alfred Kelder-/De Ridderstraat 28  

Onze Lieve Vrouwstraat 6  

Heilig Hartlaan  4  

De Ridderstraat (St Jan de Deo) 25  

Withuisstraat  31  

Appelstraat/O-L-Vrouwplein 14  

Erembodegem II 43  

Hofstade I 29  

Hofstade, Hoogstraat  2  

Erembodegem, Hogeweg  11  

Nieuwerkerken, Dorp 12  
Aalst, Peperstraat 10  
Aalst, Heilig Hartlaan 21  

   

KOOP 577 47 
Erembodegem I 34  

Erembodegem II 32  

Hofstade 36  

Aalst, Hof Somergem 81  

Nieuwerkerken, School- en Dwarsstraat  28  

Hofstade, Biest 76  

Hofstade, Dorp 25  

Hofstade, Terbeken 22  

Gijzegem, Dries 24  

Gijzegem, Mimosastraat 96  

Herdersem, Harding 77  

Meldert, Goossenbroeck 33  

Hofstade, Dorp, uitbreiding 2  

Aalst, Heilig Hartlaan 11  

   

KAVELS 25 1 
Aalst, lot 1 3  

Aalst, lot 2 22  

 
1.1.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal Objectief Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In 

uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 583 33 114 185 

Koop 278 4 0 188 

Kavels 16 0 0 0 
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1.1.3 Grondreserves 
 

Aalst   Sint Jorisstraat 26                             26 a  42 ca 

Aalst   Verastenstraat                        3 a  77 ca  

Aalst   Heilig Hartlaan 44-54/Verbrandhofstraat          21 a  04 ca 

Aalst   Valerius De Saedeleerstraat 97           13 a  97 ca 

Erembodegem  Stijn Streuvelsstraat             27 a  96 ca 

Gijzegem  Dorp/Neerhofstraat             13 a  21 ca 

Hofstade  Weyveld        6 ha  50 a  85 ca 

Nieuwerkerken Restert               91 a  28 ca 

  

 

Totaal                                                                                                 8 ha  48 a  50 ca 

 

 

1.1.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering 

en in voorbereiding 
 

Aalst, Erembodegem ‘Fonteinbos’ - Stijn Streuvelsstraat  

Dit project omvat het bouwen van 10 koopwoningen. De werken worden uitgevoerd door 

aannemer Damman uit Deerlijk voor het bedrag van € 1.198.566,92. De oplevering is 

voorzien eind juni 2016. 

Aansluitend zal de tweede fase van de infrastructuurwerken (rijweg + aanleg voortuin 

woningen) uitgevoerd worden door de firma bvba Verdonck Tuinontwerp uit Wichelen. 

 

Aalst, Sint-Jorisstraat 26 

Dit project betreft de verbouwing van het “Groen Kruis” tot 36 appartementen en 2 

commerciële/handelsruimtes. Het dossier wordt in 2 delen uitgevoerd: de sloop van een deel 

van het gebouw en de inrichting enerzijds en de eigenlijke verbouwing anderzijds. 

 

De open aanbesteding voor de sloop vond plaats op 9 oktober 2014. De werken werden 

besteld bij de firma Aclagro NV uit Wondelgem voor een bedrag van € 174.725,00. De 

werken zijn van start gegaan op 13 april 2015 met een uitvoeringstermijn van 150 

kalenderdagen. De werken werden voorlopig opgeleverd op 9 maart 2016. 

De open aanbesteding voor de bouw van 17 huur- en 19 koopappartementen vond plaats op 2 

juni 2015. De werken werden besteld bij de firma Everaert-Cooreman NV uit Overmere voor 

een bedrag van € 6.723.548,10. De werken zijn van start gegaan op 7 maart 2016 waardoor de 

oplevering voorzien is in het late najaar 2017. 

 

Aalst, Heilig Hartlaan/Verbrandhofstraat 

Dit project betreft de bouw van onze nieuwe burelen, aangevuld met 32 appartementen, 

waarvan 21 huurappartementen en 11 koopappartementen. Daarenboven worden er nog 3 

commerciële- /handelsruimtes gebouwd. 

De werken werden uitgevoerd door de firma Bekaert Building Company uit Waregem en dit 

voor een bedrag van € 6.395.091,81. De werken werden gestart in oktober 2013 en de 

voorlopige oplevering vond plaats op maandag 18 april 2016. De verhuis naar onze nieuwe 

burelen staat gepland voor 14 juni 2016. 
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Aalst, deelgemeente Gijzegem, Gijzegemdorp  

De bouwvergunning, omvattende de bouw van 12 huurappartementen en 4 koopwoningen, 

werd door de stad afgeleverd op 22 oktober 2012. Buurtbewoners hebben echter bij de 

Deputatie een procedure gestart teneinde de bouwvergunning te vernietigen. De Deputatie 

heeft de bouwvergunning bevestigd en hen in het ongelijk gesteld. De buurtbewoners hebben 

daarna echter een procedure opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is nog 

steeds wachten op deze uitspraak. 

 

Aalst, Valerius De Saedeleerstraat 

De open aanbesteding voor de bouw van 9 koopappartementen en 8 huurappartementen vond 

plaats op 23 september 2014.  

De werken werden besteld bij de firma NV Everaert-Cooreman uit Overmere voor een bedrag 

van € 1.814.158,08. De aanvangsdatum is 4 mei 2015. De uitvoeringstermijn bedraagt 600 

kalenderdagen (einde der werken voorzien eind 2016). 

 

Aalst, Hofstade, “Weyveld”  

Omwille van de grootte van het project werd dit opgedeeld in 2 percelen, waarvoor er elk een 

andere ontwerper aangesteld werd m.n. BOB361 en L3M. De voorontwerpen van alle 

woningen en van alle appartementen werden gunstig geadviseerd door de VMSW. 

Het architectenbureau BOB361 heeft tevens het voorontwerp opgemaakt van 9 bijkomende 

koopwoningen. Op 3/3/16 kregen we gunstig advies van de VMSW voor dit voorontwerp. 

Deze woningen komen op de plaats waar oorspronkelijk het woonwagenterrein was voorzien. 

Op vraag van de stad werd immers beslist dat dit terrein er niet zal komen. In totaliteit zullen 

er 193 woongelegenheden gebouwd worden.  

De bouwaanvraag voor de infrastructuurwerken en de verkavelingsaanvraag voor de 1e faze 

werd op 25 maart 2016 ingediend.  

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd. Het archeologisch vervolgonderzoek werd 

gestart op 30 maart 2016 en zal ongeveer 6 maanden duren.  

 

Aalst, site Tupperware, Project ‘Pier Kornel’ 

Dit project betreft de reconversie van de oude “Tupperware fabriek” naar een 

huisvestingsproject. De ontwikkelaar Revive – Matexi heeft ons gevraagd of we 

geïnteresseerd zijn in de aankoop van percelen grond waarop er 19 koopappartementen en 4 

koopwoningen kunnen gebouwd worden. De onderhandelingen m.b.t. de aankoop van de 

grond zijn lopende. 

 

Aalst, Nieuwerkerken, Restert 1 

Op 12 oktober 2015 kocht SHM Denderstreek een eengezinswoning op 91 a 28 ca aan voor 

de prijs van € 1.250.000,00. Op deze locatie zou een project van 14 eengezinswoningen en 22 

appartementen mogelijk zijn. Het architectenburo Artec+ uit Welle werd aangesteld als 

ontwerper. Het voorontwerp is in opmaak.  

 

Aalst, Verastenstraat 1 

Na de verhuis van onze burelen naar de Heilig Hartlaan kunnen deze gebouwen omgevormd 

worden tot 10 huurappartementen. Het voorontwerp wordt opnieuw ingediend bij de vmsw. 
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Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Aalst     - Geraardsbergsestraat 264 

Aalst     - RUP  Parkgebied West 

Aalst         - Brouwerijstraat 

Erembodegem                   - Roeveld 

Erembodegem        - Ouden Aardeweg 

Erembodegem        - Abbegat 

Herdersem        - de X Dagwanden 

Meldert       - Goosenbroeck, uitbreiding 

Moorsel       - Pee Klakbaan  

 

 

1.1.5  Analyse kandidaat-huurders Aalst 
 

Er waren op 31/12/2015 1868 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 19 

van 20 tot 30 jaar 331 

van 30 tot 40 jaar 536 

van 40 tot 50 jaar 423 

van 50 tot 60 jaar 307 

van 60 tot 70 jaar 180 

van 70 tot 80 jaar 58 

van 80 tot 90 jaar 12 

van 90 tot 100 jaar 2 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 812 

2 personen 347 

3 personen 284 

4 personen 196 

5 personen 118 

6 personen 73 

7 personen 24 

8 personen 10 

9 personen en meer 4 
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1.2 DENDERLEEUW 
 

1.2.1  Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 66 327 

Welle, Kerkstraat  1  

Denderleeuw, A.Rodenbachstraat 12  

Welle, Groeneweg 17  

Welle, Langestraat/Kersenweg 10  

Iddergem, Klarestraat 2  

Denderleeuw, Bloemendaal 24  

   

KOOP 663 69 

Denderleeuw, Ringlaan 152  

Denderleeuw,Wijngaardstr./Steenweg 11  

Denderleeuw, De Brabanterstraat  26  

Iddergem, Braamvelden 92  

Iddergem, Leliestraat/Hoekstraat             27  

Iddergem, Parochiestraat  10  

Welle, Steenveld 284  

Welle, Hertstraat I 6  

Welle, Hertstraat II 8  

Welle, Hertstraat III 10  

Denderleeuw, Huissegemstraat 6  

Iddergem, Carre 13  

Denderleeuw, De Brabanterstraat 6  

Denderleeuw, Bloemendaal 12  

   

KAVELS 0 0 

 

 
1.2.2 Sociaal Objectief 

 
 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 125 65 44 34 

Koop 60 47 4 27 

Kavels 5 0 47 0 
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1.2.3 Grondreserves 
 

Denderleeuw  Thontlaan              56 a  94 ca 

Iddergem  Groebel              99 a  62 ca 

Iddergem  Braamvelden     2 ha  06  a  07 ca 

Iddergem  Sijpestraat              08 a  60 ca 

Totaal                                                                                                 3 ha 71 a  23 ca 

 

 

1.2.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering  

 en in voorbereiding 
 

Denderleeuw, Bloemendaal 

Dit project omvat de bouw van 24 huurappartementen en 12 koopappartementen met 2 

ondergrondse garages. De werken werden uitgevoerd door aannemer Damman uit Deerlijk 

voor een bedrag van € 3.763.237,27. De oplevering vond plaats op 4 november 2015. 

De eerste verhuringen gebeurden vanaf 1 december 2015. De eerste verkoop vond plaats op 

14 maart 2016. Momenteel zijn alle appartementen op één na verkocht.  
Het studiebureau BVP uit Destelbergen werd aangesteld als ontwerper van de omgevings-

werken. De aanbesteding hiervan werd door VMSW georganiseerd op 12 april 2016. 

Op heden kunnen 6 appartementen niet verhuurd worden omdat deze omgevingsaanleg nog 

niet is uitgevoerd: de brandweer geeft daarom nog geen toestemming om de achterste 

appartementen te bewonen aangezien deze nog niet bereikbaar zijn. 

 

Denderleeuw, deelgemeente Iddergem, project ‘Carré’.  

De laatste woning en het laatste appartement werden in 2015 verkocht. 

 

Denderleeuw, deelgemeente Iddergem, Groebel  

De aanbesteding van de 24 koopwoningen vond plaats op 9 juni 2015. A-style is de architect. 

Firma Wyckaert uit Gent kreeg de bestelling op 23 december 2015, dit voor een totale 

aannemingsprijs van € 3.108.523,39. De startdatum is 15/2/16 en einddatum is voorzien voor 

eind juni 2017. 

 

De 2de fase van de wegenis (voetpaden en opritten) wordt gerealiseerd na de bouw van de 24 

woningen. 

 

Iddergem, Sijpestraat 

Dit betreft een private verkaveling met een sociale last van 3 koopwoningen. 

Het architectenbureau Artec+ is momenteel bezig met de opmaak van het definitief ontwerp 

(de bouwvergunning werd bekomen op 26 januari 2016). De raming bedraagt € 416.250,00 . 

 

Denderleeuw, Thontlaan  

Dit project voorziet in de bouw van 34 huurappartementen, 20 garages en 3 fietsenbergingen. 

Het voorontwerp werd reeds gunstig geadviseerd door de VMSW. De plannen dienen echter 

nog aangepast te worden aan het gewijzigde decreet “Toegankelijkheid”. Om de infra-

structuurwerken te kunnen uitvoeren is een bijkomende verwerving van een klein privaat 

perceeltje noodzakelijk. De gemeente dient echter hiervoor een nieuwe procedure m.b.t. de 

opmaak van een rooilijnenplan op te starten. 
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Iddergem, Braamvelden 

Dit betreft de realisatie van een WUG. Alle gronden werden verworven op 23/05/2012. De 

procedure m.b.t. de aanstelling van een ontwerper is in uitvoering. Het gemeentebestuur heeft 

ons gevraagd om het project ‘on hold’ te plaatsen. 

 

 

Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Denderleeuw    - Wolfsgracht 

Denderleeuw    - Lichtenhoekstraat 

Denderleeuw    - site “Kruisheren” 

 

 

1.2.5 Analyse kandidaat-huurders Denderleeuw 
 

Er waren op 31/12/2015 821 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 5 

van 20 tot 30 jaar 164 

van 30 tot 40 jaar 264 

van 40 tot 50 jaar 196 

van 50 tot 60 jaar 122 

van 60 tot 70 jaar 52 

van 70 tot 80 jaar 14 

van 80 tot 90 jaar 3 

van 90 tot 100 jaar 1 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 
alleenstaande persoon 325 

2 personen 159 

3 personen 152 

4 personen 106 

5 personen 55 

6 personen 23 

7 personen 1 

8 personen 0 

9 personen en meer 0 
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1.3 ERPE-MERE 
 

1.3.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 

 
 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 236 210 

Burst I 3  

Burst II 57  

Erondegem 14  

Erpe 25  

Mere 77  

Oudenaardsesteenweg 401 (*) 1  

Bambruggedorp  17  

Oudenaardsesteenweg/Prinsdaal I 15  

Oudenaardsesteenweg/Prinsdaal II 13  

Burstdorp 14  

   

KOOP 201 0 

Burst I 8  

Burst II 49  

Erondegem 12  

Mere 64  

Erpe, Schonegem 62  

Oudenaardsesteenweg/Kwalestraat 6  

   

KAVELS 23 0 

Burst, Ninovestraat 23  

 

 

1.3.2 Sociaal Objectief 

 
 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 131 27 6 53 

Koop 63 6 0 29 

Kavels 2 23 0 0 

 

 

1.3.3 Grondreserves 

 
Burst   Ninovestraat                   2 ha 91 a 85 ca 

Totaal                       2 ha 91 a 85 ca 
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1.3.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering  

 en in voorbereiding 
 

Burst, BPA Station - Ninovestraat  

Er werden 9 sociale kavels verkocht voor een oppervlakte van  2.299 m² en een gezamenlijke 

prijs van € 550.596. Er blijven nog elf kavels te koop op 1 januari 2016. 

Voor het bouwen van 29 koopwoningen en 30 huurappartementen werd een aanbesteding 

gehouden op 7/7/15. De bestelbrief werd overgemaakt aan firma Damman (uit Deerlijk) op 

22/02/2016 voor een bedrag van  € 6.213.573,70. 

Startdatum werd vastgelegd op 4 april 2016. Einddatum is te voorzien ca. maart 2018. 

De ontwerper is Artec + uit Denderleeuw. 

 

Erondegem, Kuilstraat 

Op dit perceel zouden er 9 appartementen kunnen gerealiseerd worden. Onze SHM is 

momenteel in onderhandeling met vzw De Kerkfabriek Sint-Pietersbanden mbt de verwerving 

van dit perceel. 

 

Erpe-Mere, Bosstraat-Magerstraat.  

SHM Denderstreek en het OCMW van Aalst, eigenaar van twee percelen grond in dit project 

kwamen principieel akkoord over een verwerving van 1780 m² tegen de prijs van € 

124.600,00. De akte is in voorbereiding. Er zouden een 14 tal appartementen kunnen 

gerealiseerd worden. 

 

 

1.3.5 Analyse kandidaat-huurders Erpe-Mere 
 

Er waren op 31/12/2015 835 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 6 

van 20 tot 30 jaar 139 

van 30 tot 40 jaar 257 

van 40 tot 50 jaar 201 

van 50 tot 60 jaar 147 

van 60 tot 70 jaar 70 

van 70 tot 80 jaar 13 

van 80 tot 90 jaar 2 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 

 

 



24 

 

 
 

 

2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 
alleenstaande persoon 327 

2 personen 148 

3 personen 124 

4 personen 94 

5 personen 71 

6 personen 43 

7 personen 16 

8 personen 9 

9 personen en meer 3 
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1.4 GERAARDSBERGEN 
 

1.4.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 351 311 
Frans Renswijk 1  

Gasthuisstraat 169 (*) 1  

Concordia, 1° fase 39  

Concordia, 2° fase 36  

Concordia, 3° fase 23  

Concordia, 4° fase 8  

Steen-/Bokerstraat 1° fase 9  

Steen-/Bokerstraat 2° fase 14  

Steenstraat 3° fase 18  

Weverijstraat  5  

Stationsplein 9  

Goeferdinge,Overpoort 83  

Goeferinge, Kastanjestraat 13  

Moerbeke 15  

Onkerzele 1  

Overboelare 11  

Schendelbeke 26  

Goeferdinge, Overpoort 11 1  

Zandbergen 14  

Goeferdinge, uitbreiding, fase 1 24  

   

KOOP 62 17 

Goeferdinge 14  

Schendelbeke 34  

Concordia 1° fase 2  

Goeferdinge, uitbreiding fase 1 12  

   

KAVELS 110 0 

Goeferdinge, lot 1 21  

Goeferdinge, lot 2 9  

Goeferdinge, lot 3 45  

Moerbeke, lot 1 7  

Moerbeke, lot 2 7  

Moerbeke, lot 3 18  

Idegem 3  
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1.4.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 247 39 48 229 

Koop 106 12 19 116 

Kavels 8 0 5 0 

 

 

1.4.3 Grondreserves 
 

Goeferdinge  Overpoort                  2 ha  01 a  10 ca 

Goeferdinge  Oudenaardsestraat             47 a  80 ca  

Geraardsbergen Penitentenstraat 27              17 a  30 ca 

Idegem  Tussen 2 heerwegen                                     1 ha  64 a  67 ca 

Schendelbeke  Ooievaarsnest                                      5 ha  70 a  82 ca 

Geraardsbergen Weverijstraat                                                 5 a  13 ca 

Onkerzele  Den Brekpot               58 a  25 ca 

 

Totaal                   10 ha  65 a 07 ca 

 

 

1.4.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering  

         en in voorbereiding 
 

Goeferdinge, uitbreiding  

Dit project omvat 3 fasen, met in totaal 108 woongelegenheden.  

De bouwvergunning voor de 2e fase, omvattende de bouw van 13 huurwoningen + 16 

koopwoningen, verviel op 28 oktober 2015. Zodoende werd een nieuwe bouwaanvraag 

ingediend op 9 december 2015. Architektenburo Mas is bezig met de opmaak van het 

definitief ontwerp zodat dit dossier kan aanbesteed worden in het voorjaar. 

De infrastructuur- en omgevingswerken worden uitgevoerd door NV Soga uit Verrebroek, 

voor een bedrag van € 2.339.041,54. Het eigen aandeel van SHM Denderstreek bedraagt  

€ 717.205,43. De werken gebeuren gefaseerd, aangepast aan de uitvoering van de 

woningbouw. 

 

Geraardsbergen, ‘Arme Klaren’, Penitentenstraat 27  

Het project omvatte oorspronkelijk de bouw van 27 appartementen, waarvan 10 koop- en 17 

huurappartementen. 

Na diverse besprekingen met de stad werd beslist om onder andere de voorziene ondergrondse 

garage (met autolift) niet uit te voeren wegens de hoge kostprijs. Tevens dienen de 

appartementen te voldoen aan de oppervlaktenormen die de stad vanaf 2015 oplegt. 

Het project werd derhalve aangepast en omvat nu 17 appartementen, waarvan 7 koop- en 10 

huurappartementen. Architektenburo Mas diende het aangepaste voorontwerp in. 

Momenteel is het wachten op het advies van de brandweer vooraleer het project verder kan 

uitgewerkt worden. 
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Geraardsbergen, Idegem, Hoogkouter   

Het oorspronkelijke voorontwerp omvatte 16 koop- en 28 huurwoningen.  Teneinde de nodige 

infrastructuur te kunnen aanleggen, was er geruime tijd discussie m.b.t. het eigendomsstatuut 

van de ontsluitingsweg. In januari 2013 werd het project voorgesteld aan de buurtbewoners, 

die zich vooral vragen stelden m.b.t. de ontsluiting. De mogelijkheden m.b.t. bijkomende 

ontsluitingen werden onderzocht en er werden intussen een paar woningen verworven die 

zullen afgebroken worden om het project via een 2e weg te ontsluiten. Langs deze 

ontsluitingswegweg kunnen tevens nog woonentiteiten worden voorzien. 

De inplanting van de woningblokken werd intussen ook aangepast op vraag van VMSW: de 

aan te leggen wegenis zou in kostprijs immers te duur uitvallen t.o.v. het aantal 

woongelegenheden. 

Het project werd dusdanig aangepast dat er momenteel 20 koopwoningen en 44 

huurgelegenheden zijn voorzien. 

 

Geraardsbergen, Schendelbeke, Dagmoedstraat / Ooievaarsnest  

Het totale project omvat de bouw van 94 huurentiteiten en 50 koopwoningen. 

De bouwaanvraag van de eerste fase (20 koop- en 22 huurwoningen) werd ingediend op 

17/12/2015. De aanbesteding van de wegenis vond plaats op 23/6/15. Bij de firma Audebo uit 

Lochristi werden de werken besteld voor € 876.498,26, het aandeel voor SHM Denderstreek 

bedraagt hier € 12.186,25 €. De startdatum der werken is 22/02/2016 – termijn 90 werkdagen. 

Teneinde de ontsluiting te verbeteren zijn er momenteel besprekingen aan de gang voor de 

aankoop van een perceel op de hoek van Dagmoedstraat en Ooievaarsnest. 

 

Geraardsbergen, Weverijstraat 51-65  

De verwerving van 4 woningen gebeurde door het 2e Comité tot Aankoop te Gent. De meest 

recentste aankoop geschiedde voor een notaris. Van de 8 woningen dienen we er nog 3 te 

verwerven.  

Na afbraak van deze woningen worden er 6 huurwoongelegenheden gebouwd. Het 

voorontwerp van de vervangingsbouw werd reeds gunstig geadviseerd door de VMSW. 

De sloop van Weverijstraat 53 werd aanbesteed op 26 februari 2015 (dit werd samen 

aanbesteed met de sloop van Preulegem 36-40, 48-50, 52, 54 en Elizabethlaan 64 te Ninove). 

De laagste inschrijver was Van Kempen bvba uit Antwerpen met een bedrag van € 

112.093,10. Inmiddels zijn deze werken uitgevoerd. 

 

Geraardsbergen, Onkerzele, Den Brekpot 

Het project omvat de bouw van 8 huurwoningen en 6 koopwoningen. De aanbesteding vond 

plaats op 16 december 2015. De laagste inschrijver was Damman uit Deerlijk met een 

bestelbedrag van € 2.613.584,37. De start der werken is voorzien in mei 2016.  

 

Goeferdinge, Oudenaardsestraat 

De percelen ten behoeve van de bouw van 36 huurappartementen en 4 koopwoningen werden 

verworven van de verkavelaar NV Joost Danneels. De huurappartementen zullen gebouwd 

worden door SHM Denderstreek, de koopwoningen door SHM Vlaamse Ardennen. 

Het architectenbureau L3M werd aangesteld als ontwerper en heeft inmiddels het 

voorontwerp opgemaakt. De raming voor de appartementen van Denderstreek bedraagt € 

3.831.250,00. 
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1.4.5 Analyse kandidaat-huurders Geraardsbergen 
 

Er waren op 31/12/2015 886 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 8 

van 20 tot 30 jaar 161 

van 30 tot 40 jaar 253 

van 40 tot 50 jaar 205 

van 50 tot 60 jaar 162 

van 60 tot 70 jaar 70 

van 70 tot 80 jaar 22 

van 80 tot 90 jaar 5 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 

 

 

 
 

 

2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 
alleenstaande persoon 373 

2 personen 177 

3 personen 130 

4 personen 88 

5 personen 63 

6 personen 36 

7 personen 11 

8 personen 7 

9 personen en meer 1 
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1.5 HAALTERT 
 

1.5.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 108 110 
Haaltert I 9  

Haaltert II 99  

Kersken, Beekstraat 8  

   

KOOP 141 0 
Haaltert I 18  

Haaltert II 54  

Kerksken, Deeskensveld 69  

   

KAVELS 81 0 

Haaltert, lot 1 58  

Haaltert, lot 2 6  

Haaltert, lot 3 17  

 

 

1.5.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 153 8 10 0 

Koop 57 0 0 0 

Kavels 2 0 0 0 
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1.5.3 Grondreserves 
 

           Geen grondreserves 

 

 

1.5.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering 

         en in voorbereiding 
 

Kerksken, Beekstraat 

Op 30 december 2015 kocht SHM Denderstreek het gebouw Beekstraat 62 te Kerksken 

Aan voor de prijs van € 1.085.000,00. Het betreft een appartementsgebouw met acht 

appartementen en zeven bijhorende garages waarvan er slechts zes vergund zijn. 

 

Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Haaltert    - WUG Kerskenveld 

Haaltert    - perceel Beekstraat 

 

 

1.5.5 Analyse kandidaat-huurders Haaltert 
 

Er waren op 31/12/2015 692 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 1 

van 20 tot 30 jaar 103 

van 30 tot 40 jaar 217 

van 40 tot 50 jaar 183 

van 50 tot 60 jaar 112 

van 60 tot 70 jaar 61 

van 70 tot 80 jaar 11 

van 80 tot 90 jaar 4 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 251 

2 personen 123 

3 personen 103 

4 personen 78 

5 personen 61 

6 personen 45 

7 personen 19 

8 personen 8 

9 personen en meer 4 
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1.6 HERZELE 
 

1.6.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 102 93 
Herzele 49  

Herzele, Kloosterstraat  15  

Herzele, Schoolstraat  3  

Herzele, Kloosterstraat/Invaliden 16  

Borsbeke, Vondelstraat 10  

Herzele, Houtemstraat 5  

Herzele, Sint-Lievenslaan 4  

   

KOOP 0 0 
   

KAVELS 123 0 
Herzele, lot 1 72  

Herzele, lot 2 51  

 

 

1.6.2 Sociaal Objectief 

 
 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 138 9 -10 218 

Koop 55 0 0 171 

Kavels 2 0 0 0 

 

 

1.6.3 Grondreserves 
 

Herzele  Vondelstraat              30 a  91 ca 

Herzele  Evendael              30 a  07 ca 

Herzele  Groenlaan              22 a  40 ca 

Hillegem  Solderhout                                     11 ha 99 a  23 ca 

Herzele  Lindestraat              38 a  60 ca  

Herzele  Kerkkouter              17 a  40 ca 

Hillegem  Ledebergstraat 102             10 a  97 ca 

  

 

Totaal         13 ha 49 a  58 ca 
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1.6.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering 

         en in voorbereiding 
 

Herzele, Houtemstraat 

In een nieuw gebouw met 35 assistentiewoningen werden er 5 assistentiewoningen gekocht 

als sociale assistentiewoningen. Deze worden verhuurd aan 65-plussers.  

De eerste verhuringen vonden plaats vanaf 1 augustus 2015. 

 

Herzele, Sint-Lievenslaan 

In een nieuw gebouw met 16 assistentiewoningen werden er 4 assistentiewoningen gekocht 

als sociale assistentiewoningen. Deze worden verhuurd aan 65-plussers.  

De eerste verhuringen vonden plaats vanaf 1 juli 2015. 

 

Herzele, deelgemeente  Borsbeke, Vondelstraat fase 2  

Dit project omvat de bouw van 24 huurappartementen met ondergrondse garage.  

De werken worden uitgevoerd door Damman uit Deerlijk voor een bedrag van € 

2.791.760,70. De oplevering was oorspronkelijk voorzien voor eind april 2016 maar omdat 

het dossier van de omgevingsaanleg ernstige administratieve vertraging heeft opgelopen zal 

dit vermoedelijk verschuiven naar begin 2017.  

Voor het ontwerp van deze omgevingswerken werd door VMSW het studiebureau 

Goegebeur-D’Hauwer aangesteld. Het dossier zal in het voorjaar van 2016 worden 

aanbesteed. 

 

Herzele, Evendael 

Het project omvat 12 huurappartementen, 7 koopappartementen en 4 koopwoningen. 

De werken worden uitgevoerd door NV Damman uit Deerlijk voor een bedrag van € 

2.592.248,85. Het einde der werken is voorzien voor eind 2016, op voorwaarde dat de 

omgevingswerken tijdig kunnen starten. 

Voor de omgevingswerken werd door de VMSW studiebureau D+A Consult aangesteld. 

 

Herzele, Groenlaan  

De oorspronkelijke bouwvergunning voor de uitvoering van 21 huurappartementen verviel op 

9 april 2016. Zodoende werd op 24 december 2015 een nieuwe bouwaanvraag ingediend. 

Architectenburo Schotte-Soetinck dient, in samenwerking met studiebureau H.DP voor de 

omgevingswerken, het aanbestedingsdossier op te maken. De aanbesteding zal dit voorjaar 

nog aanbesteed worden. 

   

Hillegem, Solderhout 

Het studiebureau Anteagroup werd aangesteld als studiebureau m.b.t. de opmaak van een 

stedenbouwkundige studie. Deze studie werd opgestart eind 2013 en werd tegen het 

bouwverlof 2015 volledig afgerond. In totaliteit zouden er ongeveer 244 woongelegenheden 

kunnen gebouwd worden, zijnde een combinatie van woningen en appartementen. De VMSW 

kan nu de procedure opstarten om een ontwerper infrastructuur aan te stellen.  

Op 20 augustus 2015 kocht SHM Denderstreek een aanpalend perceel bij ter grootte van 26 a 

90 ca voor de prijs van € 107.600,00 waardoor er nog extra entiteiten kunnen gerealiseerd 

worden. 

Mbt de bouw van de woongelegenheden hebben we het gebied in 4 delen opgesplitst. Voor 

elk deel werd er een andere ontwerper aangesteld. Zo werden de volgende ontwerpers 

aangesteld: JAVA, Architectenburo Mas, DC-Architects en Oskar.  
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Hillegem,  Ledebergstraat 

D.m.v. attestering wenste de firma Arcadis 10 sociale appartementen in natura te bouwen. Het 

deelattest nr. 1 werd in het najaar 2011 afgeleverd door de VMSW. Deze firma wenste hier 

echter van af te zien en heeft het perceel op 10 februari 2015 aan ons verkocht voor de prijs 

van € 415.000,00, waardoor we zelf de 10 appartementen kunnen realiseren.  

De aanbesteding vond plaats op 3 november 2015 (ontwerper is “AIT architecten”). De 

laagste regelmatige inschrijver was NV De Clippel uit Herzele met een bedrag van € 

1.210.775,32. 

 

Herzele, Kerkkouter 

Medio maart 2014 werd de verkoopovereenkomst getekend m.b.t. de aankoop van 2 loten in 

de goedgekeurde verkaveling. Conform de voorschriften kunnen er 18 appartementen 

gerealiseerd worden. Het architectenbureau L3M uit Dilbeek werd aangesteld als ontwerper 

en is het voorontwerp aan het opmaken. Op 13 februari 2015 kocht SHM Denderstreek reeds 

het eerste lot ter grootte van 17 a 40 ca  aan voor de prijs van € 603.000,00. De 

onderhandelingen voor het tweede perceel werden ook afgerond en op 8 april 2016 

aangekocht voor dezelfde prijs. 

 

Herzele, Lindestraat 

Het project omvat de bouw van 24 huurappartementen. De bouwvergunning werd bekomen 

op 1 juli 2015.  

Ontwerper EL Architects is momenteel bezig met de opmaak van het definitief ontwerp. 

 

Hillegem, WUG Stekelbos 
SOLVA is het RUP aan het opmaken m.b.t. dit WUG. Op deze percelen zouden er 47 

entiteiten kunnen gerealiseerd worden waarvan er 20% sociale entiteiten dienen te zijn. We 

zijn tevens aan het onderzoeken om de andere percelen gelegen in het WUG te verwerven, op 

voorwaarde dat ze niet gelegen zijn in het mogelijks overstromingsgevoelig gebied. 

De vmsw heeft het studiebureau Goegebeur-D’Hauwer aangesteld als ontwerper. Voor de 

bouw van de woningen werd het architectenbureau Artec+ uit Welle door ons aangesteld. 

 

 

1.6.5 Analyse kandidaat-huurders Herzele 
 

Er waren op 31/12/2015 722 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 2 

van 20 tot 30 jaar 103 

van 30 tot 40 jaar 204 

van 40 tot 50 jaar 189 

van 50 tot 60 jaar 138 

van 60 tot 70 jaar 61 

van 70 tot 80 jaar 18 

van 80 tot 90 jaar 7 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 314 

2 personen 138 

3 personen 90 

4 personen 69 

5 personen 55 

6 personen 30 

7 personen 17 

8 personen 7 

9 personen en meer 2 
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1.7 LEBBEKE 
 

1.7.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 91 138 
Lebbeke I 35  

Lebbeke II 42  

Wieze - Nieuwstraat 14  

   

KOOP 76 25 

Lebbeke I 18  

Lebbeke II 52  

Brusselsesteenweg - Hemelstraat 6  

   

KAVELS 0 0 

 

 

1.7.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 147 14 58 48 

Koop 59 6 29 0 

Kavels 2 0 0 2 

 

 

1.7.3 Grondreserves 
 

Lebbeke  RUP Dienstenerf     erfpacht 

 

 

1.7.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering  

 en in voorbereiding 
 

Lebbeke, RUP Dienstenerf   

Dit project omvat de bouw van 34 ouderenflats + 2 fietsenbergingen. 

De werken worden uitgevoerd door firma Bekaert Building Company voor een bedrag van  

€ 4.371.486,43. Start der werken was 5 januari 2015, einde der werken voorzien in november 

2016. 

De infrastructuurwerken werden aanbesteed op 8 maart 2016 met als opzet het einde der 

werken hiervan te laten samenvallen met deze der bouwwerken, zijnde najaar 2016. 

 

Lebbeke, Pastorie Heizijde 

De onderhandelingen met de gemeente en de Kerkfabriek zijn lopende teneinde de percelen te 

verwerven. Er zouden 14 appartementen kunnen gerealiseerd worden. 
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Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Lebbeke    2 percelen voor sociale kavels 

 

 

1.7.5 Analyse kandidaat-huurders Lebbeke 
 

Er waren op 31/12/2015 688 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 4 

van 20 tot 30 jaar 123 

van 30 tot 40 jaar 193 

van 40 tot 50 jaar 150 

van 50 tot 60 jaar 84 

van 60 tot 70 jaar 68 

van 70 tot 80 jaar 39 

van 80 tot 90 jaar 26 

van 90 tot 100 jaar 1 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 287 

2 personen 135 

3 personen 96 

4 personen 71 

5 personen 53 

6 personen 28 

7 personen 9 

8 personen 7 

9 personen en meer 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



39 

 

1.8 LEDE 
 

1.8.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 181 195 
Kleine Kouter 163  

Oordegem, Klinkaard 17  

Oordegem, Klinkaard (*) 1  

   

KOOP 141 0 

Lede 139  

Lede, Steenstraat 2  

   

KAVELS 1 0 

 

 

1.8.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 129 0 0 55 

Koop 57 2 0 20 

Kavels 2 0 0 0 

 
 

1.8.3 Grondreserves 

 
Lede   Kleine Kouterrede    1 ha 24 a 14 ca 

Oordegem  Grote Steenweg            29 a 37 ca 

 

Totaal         1 ha 53 a 51 ca 

 

 

1.8.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering  

 en in voorbereiding 
 

Lede, Kleine Kouterrede 

Deze verkaveling werd ontwikkeld door Solva. Aanvankelijk werden er 40 percelen 

aangekocht tbv de bouw van 40 woningen. Omwille van de kostprijs zullen er op bepaalde 

percelen appartementen ipv woningen gebouwd worden. 

Voor het bouwen van 20 koopwoningen, 10 huurwoningen en 20 huurappartementen werd op 

22 december 2015 een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Lede. Na het bekomen van 

de vergunning kan er gestart worden met de opmaak van het definitief ontwerp. 
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Oordegem, Steenweg, Rijkswachtkazerne 

De gebouwen werden verworven in het najaar 2014. Onze ontwerper, Marc Schotte, kan nu 

aan het werk om het voorontwerp op te maken. Er zullen een 25 tal appartementen kunnen 

gerealiseerd worden. De onderhandelingen met de aanpalende gebuur zijn lopende teneinde 

nog een bijkomend perceel te verwerven. 

 

Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Lede     - Spoorstraat 

Lede     - Ronkenburgstraat / Groenstraat 

 

 

1.8.5 Analyse kandidaat-huurders Lede 
 

Er waren op 31/12/2015 1010 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 11 

van 20 tot 30 jaar 164 

van 30 tot 40 jaar 307 

van 40 tot 50 jaar 261 

van 50 tot 60 jaar 166 

van 60 tot 70 jaar 79 

van 70 tot 80 jaar 20 

van 80 tot 90 jaar 2 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 
alleenstaande persoon 387 

2 personen 186 

3 personen 169 

4 personen 118 

5 personen 75 

6 personen 50 

7 personen 19 

8 personen 5 

9 personen en meer 1 
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1.9 LIERDE 
 

1.9.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 

 
 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 48 94 
Bosveldstraat  30  

Deftinge 18  

   

KOOP 0 0 
   

KAVELS 19 0 
Lierde, lot 1 11  

Lierde, lot 2 8  

 

 

1.9.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 43 0 0 0 

Koop 20 0 0 0 

Kavels 1 0 0 0 

 

 

1.9.3 Grondreserves 
 

Geen grondreserves 

 

 

1.9.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in uitvoering 

 en in voorbereiding 
 

Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

St-Maria-Lierde       - Dorpsstraat: 6 appartementen  

St-Martens-Lierde       - Schoolstraat 
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1.9.5 Analyse kandidaat-huurders Lierde 

 

Er waren op 31/12/2015 298 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 4 

van 20 tot 30 jaar 58 

van 30 tot 40 jaar 92 

van 40 tot 50 jaar 71 

van 50 tot 60 jaar 46 

van 60 tot 70 jaar 24 

van 70 tot 80 jaar 3 

van 80 tot 90 jaar 0 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 

 

 

 
 

 

2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 128 

2 personen 68 

3 personen 42 

4 personen 30 

5 personen 15 

6 personen 11 

7 personen 3 

8 personen 1 

9 personen en meer 0 
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1.10 NINOVE 
 

1.10.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 186 755 
Aspelare 23  

Okegem 21  

Outer 51  

Ninove, Geraardsbergsestraat 18  

Ninove, A. De Riemaeckerstraat 42  

Okegem, Okegemdorp 9  

Ninove, Oude Postplein 6  

Ninove, Nederwijk 161 2  

Ninove, Preulegem 12  

Pollare, Hoogstraat 2  

   

KOOP 363 27 

Outer 18  

Ninove, Ter Duyst 190  

Ninove, Klein Brabant 15  

Meerbeke, Sint-Pieterstraat 58  

Meerbeke, Elsbeekstraat  48  

Meerbeke, Vlinderlaan/Steenweg 12  

Ninove, Denderhoutembaan I 22  

   

KAVELS 10 0 

Aspelare 8  

Outer 2  
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1.10.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 253 31 98 117 

Koop 122 22 0 68 

Kavels 9 0 0 0 

 

 

1.10.3 Grondreserves 
Ninove   Lange Muren                 1 ha  16 a  02 ca 

Ninove   Burchtdam 46                          39 a  61 ca 

Ninove   BPA Preulegem       1 ha  70 a  57 ca 

Ninove   Centrumlaan               12 a 96 ca 

Denderwindeke Linkebeek               29 a  85 ca  

Outer   Stokveld      8 ha  95 a  31 ca  

Totaal                                12 ha  64 a  32 ca 

 

 

1.10.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in 

           uitvoering en in voorbereiding 
 

Ninove, BPA Denderhoutembaan fase 2  

Het project omvat de bouw van 23 koopwoningen en de aanleg van 8 publieke 

parkeerplaatsen. De aanbesteding vond plaats op 27 maart 2014. De werken worden 

uitgevoerd door Damman NV, voor een bedrag van € 3.115.463,02. 

De startdatum was 2 februari 2015. De uitvoeringstermijn bedraagt 500 kalenderdagen (einde 

der werken voorzien voor midden juni 2016). 

 

Ninove, Burchtdam 46  

Er werd in het voorjaar 2012 een bouwvergunning m.b.t. de bouw van 21 appartementen 

afgeleverd op voorwaarde dat er voldaan wordt aan de opmerkingen van de brandweer. De 

brandweer eist namelijk over de volledige lengte van de Paternostergang een breedte van 8m, 

wat onmogelijk is gezien de bestaande bebouwing. Dit dossier sluit aan bij het project “Site 

Moeremans”. Het RUP Burchtdam is in opmaak en dit RUP zal het mogelijk maken om een 

2e ontsluiting voor de brandweer te realiseren waardoor we deze appartementen na aanleg van 

die weg ook kunnen realiseren. 

 

Ninove, Centrumlaan, “Limoncello” 

Het project omvat de bouw van 18 huurappartementen met een ondergrondse parking + 

commerciële ruimte. De aanbesteding vond plaats op 30 september 2014. De laagste 

inschrijver was Damman NV, met een bedrag van € 2.497.418,70. 

 

Omdat de bouwvergunning vervallen was, werd er een nieuwe bouwaanvraag ingediend op 

5/3/15. De bouwvergunning werd afgeleverd op 23 juni 2015. 

De bestelbrief werd overgemaakt op 3/3/16 en de startdatum werd bepaald op 18/4/2016. 

Einde der werken : oktober 2017. L3M is de ontwerper van het project. 
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Ninove, Nederhasselt, BPA Dorp  

De onderhandelingen met de stad m.b.t. de verwerving zijn momenteel nog lopende. Het 

voorontwerp is in opmaak. 

 

Ninove, Preulegem, uitbreiding  

De sloop van de gebouwen te Preulegem 36-40, 48-50, 52, 54 en Elizabethlaan 64 werd 

aanbesteed op 26 februari 2015 (dit werd samen aanbesteed met de sloop van Weverijstraat 

53 te Geraardsbergen). De laagste inschrijver was Van Kempen bvba uit Antwerpen met een 

bedrag van € 112.093,10. Inmiddels zijn de werken uitgevoerd.  

 

Denderwindeke, Rozelaarsstraat-Linkebeek 

De aanbesteding mbt de bouw van 10 koopwoningen vond plaats op 17 november 2015. 

Laagste inschrijver was NV Damman uit Deerlijk met een bedrag van € 1.345.020,66. De 

werken zullen dit voorjaar nog van start gaan. 

 

Ninove, Burchtdam, Site Moeremans 

Er werd een verkoopovereenkomst getekend tussen ons en de eigenaar in 2014. Vermits dit 

project gelegen is in een KMO zone, is er een RUP in opmaak om deze zonering te wijzigen 

naar woongebied. Dit project sluit aan bij het project Burchtdam 46. In het RUP zal er ook 

een oplossing gezocht worden voor de te beperkte breedte van de Paternostergang, door een 

noodontsluiting te voorzien voor de brandweer. Het architectenbureau TV OSK-AR & 

Grosjean werd aangesteld als ontwerper. 

Op deze site werden op 16 december de panden Burchtdam 2 en 6 ter grootte van 4 a 66 ca 

aangekocht voor de prijs van € 450.000,00. Op deze manier kunnen we nog bijkomende 

entiteiten realiseren maar kunnen we ook een bijkomende ontsluiting voor de zachte 

weggebruiker aanleggen. 

 

Ninove, Oude Kaai 

Dit perceel maakt deel uit van het masterplan “Van Inghelandsite” dat in opmaak is. Het 

architectenbureau Grosjean werd aangesteld als ontwerper. Met de stad Ninove werd er een 

overeenkomst bereikt mbt de aankoop van deze grond met een grootte van 23a 06ca. Het 

architectenbureau Grosjean werd aangesteld als ontwerper. Er zouden een 29 tal 

appartementen kunnen gerealiseerd worden. 

 

Ninove, Coomansgebouw 

De stad wil een nieuw Sociaal Huis bouwen, aangevuld met een Huis van het Kind en andere 

sociale organisaties. Het Coomansgebouw,  zal daardoor heringericht worden en zal aan de 

achterzijde uitgebreid worden. Het gelijkvloers en de 1e verdieping van deze uitbreiding 

zullen ingevuld worden door het Sociaal Huis. Op de 2e en 3e verdieping zullen er sociale 

appartementen gebouwd worden. De stad heeft aan ons gevraagd om als opdrachtgevend 

bestuur op te treden, waarvoor er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten werd. Het 

architectenburo Buro II en ARCHI werd aangesteld als ontwerper. De bouwaanvraag werd 

eind 2015 ingediend. 

 

Outer, WUG 

Op 27 juli 2015 kocht SHM Denderstreek 8 ha 95 a 31 ca aan voor de prijs van € 

3.580.387,20 jegens de firma Bostoen. Deze gronden zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied. 
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Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Ninove                - Polder fase 2  
Meerbeke    - WUG Roesbeke 

Denderwindeke   - WUG Kruisveld 

 

 

1.10.5  Analyse kandidaat-huurders Ninove 

 
Er waren op 31/12/2015 1110 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 7 

van 20 tot 30 jaar 205 

van 30 tot 40 jaar 340 

van 40 tot 50 jaar 251 

van 50 tot 60 jaar 167 

van 60 tot 70 jaar 107 

van 70 tot 80 jaar 27 

van 80 tot 90 jaar 5 

van 90 tot 100 jaar 1 

100 jaar en ouder  0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 487 

2 personen 202 

3 personen 162 

4 personen 122 

5 personen 71 

6 personen 42 

7 personen 18 

8 personen 5 

9 personen en meer 1 
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1.11 OOSTERZELE 
 

1.11.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 0 78 

   

KOOP 0 24 

   

KAVELS 0 1 

 

 

1.11.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 105 0 33 65 

Koop 40 0 18 10 

Kavels 0 0 0 0 

 

 

1.11.3 Grondreserves 
 

Oosterzele   Dorp 50                  48 a  52 ca 

 

Totaal           48 a  52 ca 

 

 

1.11.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in 

            uitvoering en in voorbereiding 
               

Oosterzele, IZOO 

Op 23 december 2015 kocht SHM Denderstreek oude schoolgebouwen/-gronden (IZOO) op 

te Oosterzele, Dorp 50. Dit voor een totale oppervlakte van 48 a 52 ca en tegen een prijs van € 

1.694.500,00. Er zullen een 40-tal appartementen kunnen gerealiseerd worden. 

 
Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Scheldewindeke               - Groot Bewijk  
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1.12 SINT-LIEVENS-HOUTEM 
 

1.12.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 

 
 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 19 10 
St.-L.-Houtem, Hofkouter 8  

St.-L.-Houtem, Molenkouter  3  

Letterhoutem 8  

   

KOOP 86 16 

St.-L.-Houtem, Tuinwijk 70  

St.-L.-Houtem, Paardenmarkt 13  

Vlierzele, Luykerveld 3  

   

KAVELS 0 0 

 

 

1.12.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 95 11 5 43 

Koop 31 0 0 0 

Kavels 1 0 0 0 

 

 

1.12.3 Grondreserves 
 

Letterhoutem   Klein Zottegem                2 a  00 ca 

 

Totaal          2 a  00 ca 

 

 

1.12.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in 

           uitvoering en in voorbereiding 
 

Sint-Lievens-Houtem, deelgemeente Letterhoutem, Klein Zottegem / Kerkstraat, pastorij 

Architectenburo Mas heeft het definitief ontwerp opgemaakt van bovenvermeld project.  

Het project omvat de restauratie en verbouwing van een pastorij tot 3 huurappartementen. 

Aangezien dit gebouw een beschermd monument is valt men, voor zowel de restauratie als de 

omgevingsaanleg rond de pastorij, onder de bepalingen van het agentschap Onroerend 

Erfgoed. 

De totale raming van het project bedraagt € 834.531,80. 

Hierbij bedraagt het subsidieerbare gedeelte door agentschap Onroerend Erfgoed  

€ 498.135,29  (het dossier werd reeds ingediend maar wegens de lange wachtlijst kan het lang 

duren alvorens de premie effectief wordt toegekend). 
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Het gedeelte omgevingsaanleg zal gesubsidieerd worden door VMSW, aangezien deze 

subsidie hoger ligt dan de premie die we hiervoor kunnen ontvangen van het agentschap 

Onroerend Erfgoed, en bedraagt € 94.939,57. 

Het niet-subsidieerbare gedeelte bedraagt € 241.456,94. 

 

Sint-Lievens-Houtem- WUG Polbroek 

We zijn in onderhandeling om percelen van een WUG, gelegen in een binnengebied  te 

verwerven. Er zouden een 40-tal entiteiten kunnen gerealiseerd worden. 

 

 

Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Sint-Lievens-Houtem  - WUG Krabbenijk 

Sint-Lievens-Houtem  - WUG ‘S Hondshuffel 

 

 

1.12.5 Analyse kandidaat-huurders Sint-Lievens-Houtem 
 

Er waren op 31/12/2015 464 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 
1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 2 

van 20 tot 30 jaar 77 

van 30 tot 40 jaar 152 

van 40 tot 50 jaar 119 

van 50 tot 60 jaar 73 

van 60 tot 70 jaar 32 

van 70 tot 80 jaar 9 

van 80 tot 90 jaar 0 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 
alleenstaande persoon 173 

2 personen 92 

3 personen 67 

4 personen 49 

5 personen 42 

6 personen 24 

7 personen 11 

8 personen 5 

9 personen en meer 1 
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1.13 WICHELEN 
 

1.13.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 0 97 

   

KOOP 0 11 

   

KAVELS 0 0 

 

 

1.13.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 89 0 28 0 

Koop 37 0 10 0 

Kavels 1 0 0 0 

 

 

1.13.3 Grondreserves 
 

Geen grondreserves 

 

 

1.13.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in 

           uitvoering  en in voorbereiding 
 

  Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Wichelen   - Hekkergemstraat 
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1.14 ZOTTEGEM 
 

1.14.1 Bestaande toestand   -     Nulmeting 
 

 Gerealiseerd 

01/05/2016 

Nulmeting 

31/12/2007 

HUUR 295 233 
Bijloke  157  

Deinsbekestraat 24  

Ledebergstraat / Meire 17  

Tramstatie, fase I 25  

Kazerne / Nieuwstraat 11  

Tramstatie fase II 40  

RUP Lelie 1 21  

   

KOOP 181 0 
Bijloke 147  

Tramstatie fase II 4  

Rup Lelie 1 15  

Bijloke IV, 1 15  

   

KAVELS 15 1 

Zottegem 15  

 

 

1.14.2 Sociaal Objectief 
 

 Sociaal 

Objectief 

Gerealiseerd  

SHM Denderstreek 

2008-2015 

Gerealiseerd 

Andere SHM/SVK 

2008-2015 

In uitvoering/gepland 

SHM Denderstreek 

Huur 195 97 54 116 

Koop 85 34 20 39 

Kavels 2 0 0 0 

 

 

1.14.3 Grondreserves 
 

Zottegem  Tramstatie                               44 a  72 ca 

Zottegem  Rup Lelie                                         9 ha 96 a  56 ca  

Zottegem             Bijloke                                             1 ha  00 a  48 ca  
   

Totaal                       11 ha 56 a  58 ca  
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1.14.4 Beknopte omschrijving uitgevoerde projecten, projecten in 

           uitvoering  en in voorbereiding 
 

Zottegem, RUP Lelie, fase 1    

De eerste bouwfase betrof de bouw van 33 appartementen (met ondergrondse garage) en 3 

koopwoningen. De appartementen waren opgesplitst in 12 koop- en 21 huurappartementen.  

De werken werden uitgevoerd door aannemer Gabecon uit Geluveld voor een bedrag van  

€ 4.460.799,03. De oplevering vond plaats op 21 oktober 2015. De verkoop van de twaalf 

appartementen verloopt moeizaam. Momenteel zijn er slechts drie van verkocht. 

 

Zottegem, RUP Lelie, fase 2 

Deze fase omvat de bouw van 12 koop- en 21 huurappartementen met ondergrondse garage. 

De aanbesteding vond plaats op 29 oktober 2015. De werken worden opnieuw uitgevoerd 

door Gabecon uit Geluveld voor een bedrag van € 4.000.905,87. De startdatum was 15 maart 

2016, het einde der werken is voorzien voor september 2017. 

 

Zottegem, RUP Lelie, fase 4 

Dit betreft de ontwikkeling van de 2e infrastructuurfase. In deze fase zal Matexi 45 woningen 

bouwen, terwijl wij er 10 koopwoningen en 8 huurwoningen zullen bouwen.  

De bouwaanvraag werd op 15 december 2015 ingediend. 

De aanbesteding voor de infrastructuurwerken vond plaats op 10 november 2015. 

Laagste inschrijver was BVBA Lievens uit Kruishoutem met een bedrag van € 1.460.669,16 

(incl. BTW), waarbij het aandeel van Denderstreek € 503.354,69 (incl. BTW) bedraagt. 

De start der werken is gepland voor 9 mei 2016. 

 

Zottegem, Bijloke, fase IV   

In een 1ste fase bouwen we 15 koopwoningen aan de gerealiseerde wegenis. De 

bouwvergunning werd bekomen op 1 augustus 2011 en de werken gingen van start op 14 

januari 2014. De werken werden uitgevoerd door NV Recon Bouw uit Maldegem, voor het 

bedrag van € 1.956.563,22. De werken werden voorlopig opgeleverd op 19/10/2015. In de 

loop van 2015 werden 12 woningen verkocht, begin 2016 de overige drie.  

 

De 2e fase omvat de bouw van 38 woongelegenheden, waarvan 5 koop- en 33 huurwoningen, 

met 32 garages en 3 carports. De bouwaanvraag werd ingediend in december 2015 maar werd 

geweigerd. De nieuwe bouwaanvraag werd ingediend in maart 2016. Deze woningen kunnen 

pas gebouwd worden na realisatie van de wegenis van het binnengebied. De aanbesteding 

voor deze infrastructuurwerken vond plaats op 5 mei 2015. De werken werden gegund aan 

WW De Moor te Wetteren voor een bestelbedrag van € 1.081.176,82. De eerste fase van de 

infrastructuurwerken zullen afgewerkt zijn in augustus 2016. De tweede fase van de 

infrastructuurwerken zal starten nadat de woningen in tweede fase afgewerkt zijn. 

 

Zottegem, Tramstatie fase III  

Het voorontwerp, omvattende 36 huurappartementen, werd gunstig geadviseerd door de 

VMSW. Door een klacht van de buur (procedure bij de Deputatie) werd beslist dit dossier op 

te splitsen in 2 delen. 

De bouw van 24 huurappartementen (waarvoor geen bezwaar werd ingediend) werd reeds 

aanbesteed op 17 maart 2015. De laagste inschrijver was Bouwcentrale Modern uit Eeklo met 

een bedrag van € 2.230.191,28. De startdatum was 21 september 2015. 
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Door het faillissement van Bouwcentrale Modern (begin Jan 2016) werden de werken 

stopgezet. De curator vond geen overnemer en daarom hebben we beslist om een nieuwe 

aanbesteding te organiseren.  

Door een beroepsprocedure van de gebuur werd het aantal huurappartementen van de 2de fase  

teruggebracht van 12 naar 8 stuks. De aangepaste bouwaanvraag werd ingediend bij stad 

Zottegem en de bouwvergunning werd bekomen in april 2016. Het is de intentie om één 

nieuwe aanbesteding te organiseren voor de totaliteit (32 appartementen). 

 

Zottegem, Sanitary   

De gronden werden verkocht aan de Stad Zottegem op 14 december 2015 voor de prijs van € 

1.345.000,00 

 

 

Volgende projecten zijn in onderzoek: 

 

Zottegem        - OCMW - site, Deinsbekestraat 

Zottegem        - De Mouterij 

 

 

1.14.5  Analyse kandidaat-huurders Zottegem 
 

Er waren op 31/12/2015 964 kandidaat-huurders ingeschreven. 

 

 

1. Leeftijd kandidaat-huurders 

 

Jonger dan 20 jaar 6 

van 20 tot 30 jaar 144 

van 30 tot 40 jaar 265 

van 40 tot 50 jaar 246 

van 50 tot 60 jaar 168 

van 60 tot 70 jaar 98 

van 70 tot 80 jaar 29 

van 80 tot 90 jaar 8 

van 90 tot 100 jaar 0 

100 jaar en ouder 0 
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2. Gezinssamenstelling kandidaat-huurders 

 

alleenstaande persoon 441 

2 personen 196 

3 personen 119 

4 personen 83 

5 personen 61 

6 personen 35 

7 personen 16 

8 personen 7 

9 personen en meer 6 
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2. RENOVATIE  -  ONDERHOUD  -  HERSTELLINGEN 
 

2.1 ENERGETISCHE RENOVATIES 
 

De Vlaamse Regering heeft deze legislatuur fors ingezet op het thema “Energie”. De Vlaamse 

Regering wil iedereen stimuleren om alle woongelegenheden te voorzien van isolatie en 

energiezuinige verwarmingssystemen waardoor het energieverbruik sterk zal dalen. 

Vermits vele huurders van de sociale bouwmaatschappijen de sociaal zwaksten zijn van onze 

samenleving, is het dan ook de taak van de bouwmaatschappijen grote aandacht te besteden 

aan dit thema en zich volledig in te spannen om het patrimonium energiezuiniger te maken. 

 

 

2.1.1 Stand van zaken patrimonium m.b.t. doelstellingen ERP 2020 
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2.1.2 Energetische renovatiedossiers 
 

In de volgende renovatiedossiers werd er dan ook de nodige aandacht besteed aan het thema 

“Energie”. 

 

Renovatie gevels te Lede en Aspelare 

Vermits de gevels van bepaalde woningen in de wijk te Lede en Aspelare in slechte staat zijn, 

werd beslist een gevelrenovatie, met inbegrip van de plaatsing van muurisolatie, door te 

voeren. De firma Bekaert Building Company voerde de werken uit voor een bedrag van  

€ 2.605.160,21. De werken gingen van start in maart 2014 en werden voorlopig opgeleverd op 

8 oktober 2015.   

 

Herzele, Sint-Lievenslaan, renovatie van 8 duplexappartementen 

Deze renovatie betreft de laatste fase van de renovatie van onze oudste woningen te Herzele. 

Deze appartementen zullen gerenoveerd worden rekening houdend met de geldende 

energienormen. De aanbesteding vond plaats op 16 december 2015. 

Laagste inschrijver was Bouwwerken De Ruyck bvba, met een bedrag van € 895.132,27. 

De werken zullen van start gaan in mei 2016. 

 

Renovatie goten en hellende daken in diverse wijken 

Dit dossier betreft de vernieuwing van goten en de vernieuwing van hellende daken in diverse 

wijken. Ten gevolge waterinfiltraties dienen deze hellende daken vernieuwd te worden. 

Tegelijkertijd zullen deze daken voorzien worden van isolatie, conform de momenteel 

geldende eisen. De aanbesteding vond plaats op 15 maart 2016. 

Laagste inschrijver was “BVBA De Vos Petrus en Zn” uit Pollare, met een bedrag van  

€ 1.392.247,23.  

 

Plaatsing dakisolatie/zoldervloerisolatie in de wijken te Lede, Lierde, Zottegem, Herzele, 

Erondegem en Erpe-Mere (Actie Eandis 2013) 

De dakisolatie-actie 2013-2014 van Eandis hield in dat er een extra premie van € 10,00/m² 

werd uitbetaald aan de maatschappijen. Door het beperkte budget en de massale 

inschrijvingen konden volgende oppervlaktes uitgevoerd worden: 2.155 m² in de gemeenten 
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van netbeheerder Imewo (enkel de gemeente Lede komt hiervoor in aanmerking) en 6.185 m² 

in de gemeenten van netbeheerder Intergem. 

De werken werden uitgevoerd door Isolteam uit Kortemark voor een bedrag van  

€ 132.678,80. De oplevering vond plaats op 12 januari 2015.  

 

Vernieuwen buitenschrijnwerk van dakkapellen van 51 woningen in wijk te Haaltert. 

Het buitenschrijnwerk van de dakkapellen in wijken te Haaltert, meer bepaald in 

Middelkouter, Melkkouter en Fonteinstraat, waren in danig slechte staat, dat deze dienden 

vernieuwd te worden. 

De laagste inschrijver was firma Vandewalle uit Hooglede-Gits en voerde de werken uit voor 

een bedrag van € 107.688,54. 

De werken werden aangevat op 12 januari 2015 en werden beëindigd op 3 maart 2015. 

 

Vervangen elektrische verwarming te Aalst, Alfred Kelder – Ridderstraat – OLVstraat  

Studiebureau Micconsult is bezig met de opmaak van een dossier voor het vervangen van de 

elektrische verwarming door condensatieketels op gas, en dit in 34 appartementen te Aalst. 

 

Plaatsing dakisolatie in diverse wijken 

Momenteel zijn we bezig met de opmaak van een dossier voor het leveren en plaatsen van 

dakisolatie in alle woningen van ons patrimonium die op heden nog geen dakisolatie bevatten.  

Aanbesteding van dit dossier is voorzien voor midden 2016. 

Na deze werken zullen alle woningen van ons patrimonium over de, volgens ERP2020 

beschreven, dakisolatie beschikken. 

 

 

2.2  OVERIGE RENOVATIES 

 

Renovatie verhardingen te Erondegem 

Dit dossier betreft de renovatie van de opritten, gaanpaden en terrassen ten laste van SHM 

Denderstreek en de renovatie van de voetpaden en wegenis ten laste van de gemeente Erpe-

Mere. Het studiebureau Pollentia werd aangesteld als ontwerper.  

De aanbesteding vond plaats op 9 september 2014. De werken worden uitgevoerd door 

BVBA Verdonck Tuinontwerp uit Lede voor een bedrag van € 134.213,00. 

De werken startten op 12 januari 2015 en werden voorlopig opgeleverd op 04 augustus 2015. 

 

Goeferdinge, Overpoort, Voegherstellingen 

Dit dossier betreft het uitslijpen en hervoegen van de gevels in de wijk Overpoort te 

Goeferdinge. De opdracht werd, na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 

toegekend aan D.R.A. Rodts uit IJzendijke, en dit voor het bedrag van € 83.980,40. 

Het einde der werken is voorzien in het voorjaar 2016. 

 

Renovatie visvijver te Zottegem 

De oeverversteviging van de visvijver te Zottegem, Vijverstraat 26, is aan vernieuwing toe.  

Studiebureau Van Herreweghe uit Schoten maakt hiervoor een ontwerp op. 

 

Renovatie houten buitenschrijnwerk te Erpe-Mere en Burst 

102 woningen te Erpe-Mere en 57 woningen te Burst beschikken over houten 

buitenschrijnwerk dat aan vernieuwing toe is (dit schrijnwerk beschikt wel al over dubbele 

beglazing).    

Architektenburo Mas maakt een ontwerp om deze te vervangen door PVC buitenschrijnwerk. 
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Tevens is volgend project ter studie: 

 

Erembodegem   - heraanleg verhardingen 

 

 

2.3. ONDERHOUDSPLANNING PLANON 
 

Alle renovatie-, onderhouds- en herstellingwerken werden opgenomen in een 10-jarige 

onderhoudsplanning. Op deze wijze kunnen we perfect bepalen wanneer welke werken dienen 

uitgevoerd te worden. Aan elk werk werd er een kostprijs gekoppeld zodat we per jaar een 

raming van de totale kostprijs van alle renovatie-, onderhouds- en herstellingswerken 

bekomen. 

 

 BTW excl. BTW 6% incl. 

Totaal € 4.123.608,00 € 4.371.024,48 

Investeringen € 2.022.021,50 € 2.143.342,79 

Saldo onderhoud + herstel  € 2.101.586,50 € 2.227.681,69 

Saldo/woongelegenheid € 1.102,62 € 1.168,77 

 

Dit voorstel van onderhoudsplanning 2016 werd opgemaakt door sommige dossiers te 

verschuiven in de tijd, door bestaande dossiers eventueel te verwijderen of door nieuwe 

dossiers te creëren. De ramingen in de planning werden aangepast aan de laatst gekende 

raming.  
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3. HUREN – KOPEN – LENEN 
 

3.1 HUREN 
 

3.1.1 Inkomensgrenzen 
 

De inkomensgrenzen voor 2015 bedroegen: 

 

Alleenstaanden:     € 23.302,00 

Alleenstaande minder-valide:   € 25.254,00 

Gezinnen:      € 34.951,00  ( te verhogen met  € 1.954,00 per p.t.l.) 

 

Motivatie: sociale huisvesting mogelijk maken voor personen/gezinnen met een laag inkomen 

uit arbeid. 

 

 

3.1.2 Huurders 
 

Op 31 december 2015 huisvestten wij 1867 gezinnen (met een totaal van 3563 personen) en 

bestond ons patrimonium uit 1890 woningen.  

23 woningen zijn leegstaand op 31/12/2015, 31 woningen zijn leegstaand op 01/01/2016. 

Er werden 64 nieuwbouwappartementen afgewerkt waarvan 9 assistentiewoningen. 3 

woningen werden verkocht aan de zittende huurder, Herenthout 33 en Fonteinstraat 20 te 

Haaltert en Groendal 169 te Erpe-Mere.  

Er zijn 148 toewijzingen geweest in 2015 waarvan 54 werden toegewezen aan een 

nieuwbouwappartement, 94 gezinnen kregen een woning uit ons bestaand patrimonium. 
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Huurders volgens gezinsgrootte 

 

Alleenstaande persoon               985 

2 personen      474 

3 personen      199 

4 personen        98 

5 personen        54 

6 personen        35 

7 personen        16 

8 personen          5 

9 personen               1 

      ____________ 

                1867 
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Huurders volgens inkomen   

 

Inkomen van       aantal 

0 tot 5.000,00 

  

30 

5.000,00 tot 10.000,00 

  

132 

10.000,00 tot 15.000,00 

  

770 

15.000,00 tot 20.000,00 

  

479 

20.000,00 tot 25.000,00 

  

163 

25.000,00 tot 30.000,00 

  

112 

30.000,00 tot 35.000,00 

  

61 

35.000,00 tot 40.000,00 

  

43 

40.000,00 tot 45.000,00 

  

29 

45.000,00 tot 50.000,00 

  

15 

50.000,00 tot 55.000,00 

  

13 

55.000,00 tot 60.000,00 

  

8 

60.000,00 tot 65.000,00 

  

3 

65.000,00 tot 70.000,00 

70.000,00 tot 75.000,00 

  

2 

2 

meer dan 75.000,00 

  

                      5 

    

       _____ 

               1867 
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Huurders volgens nationaliteit 

 

Belgische nationaliteit   1717 

Niet-Belg en EU-burger       23 

Niet EU-burger      127 

            ____      

                 1867 
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Huurders volgens landcodes 

 

Afghanistan           4 

Albanië           1 

Algerije           4 

Angola            3 

Armenië           4 

Azerbeidjan (Republ)          3 

België      1714 

Burundi           3 

Congo (Rep.Dem.)        18 

Frankrijk           2 

Irak            2 

Iran            6 

Italië            2 

Ivoorkust           1 

Joegoslavië           1 

Kameroen           3 

Kazachstan (Rep)          9 

Libanon           3 

Marokko           9 

Nederland         16 

Oekraine           1 

Ouzbekistan (Rep)          2 

Ovn-Vluchtelingen          3 

Pakistan           1 

Peru            1 

Polen            2 

Rep. Soviet/USSR        17 

Rwanda Rep.         14 

Slovaakse Republiek                     1 

Soedan            1 

Spanje            2 

Syrië            3 

Togo            1 

Tunesië            4 

Turkije            4 

Vluchteling           1  

Zaïre (Rep)           1 

      _____ 

 

      1867 
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Toewijzingen 2015 

 

In 2015 werden 148 woningen toegewezen aan kandidaat-huurders waarvan 124 aan personen 

met de Belgische nationaliteit, 5 aan EU-burgers en 19 aan niet EU-burgers. 

 

Gezinsgrootte van de nieuwe huurders 

 

Alleenstaande    78 

2 personen    24 

3 personen    17 

4 personen               11 

5 personen      8 

6 personen      8 

7 personen      0 

8 personen       1 

9 personen en meer                1 

    __________ 

               148 
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Gezinsinkomen van de nieuwe huurders 

 

Inkomen van                       tot   Aantal   

 

        0,00       4.999,99         9 

  5.000,00       9.999,99       22 

10.000,00     14.999,99       58 

15.000,00     19.999,99       32 

20.000,00     24.999,99       17 

25.000,00     29.999,99         8 

30.000,00     34.999,99         2 

35.000,00     39.999,99         0 

      ______ 

          148 
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Gezinstype van de nieuwe huurders 

 

Alleenstaande      78 

Alleenstaande met bijwoner(s)                2 

Eenoudergezinnen met kind(eren)   32 

Eenoudergezinnen met kind(eren) + bijwoner(s)        1 

Paar met kind(eren)      25 

Paar met kind(eren) + bijwoner(s)     0 

Paar zonder kinderen      10 

Paar zonder kinderen + bijwoner(s)     0 

           ______ 

                 148 

 

 
 

 

Nationaliteit van de nieuwe huurders 

 

Afghanistan      1 

Angola       1 

Azerbeidjan (Republ.)    1 

België              124 

Congo (Rep.dem.)     4 

Frankrijk                       1 

Irak       1 

Ivoorkust      1 

Kameroen      1 

Nederland      4 

Rep.Soviet/USSR     3 

Rwanda/Rep.      3 

Syrië            1 

Turkije       1 

Vluchteling       1 

            ____ 

                   148 
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Huurprijzen 

 

De huurprijzen van de woningen werden per 1 januari 2015 vastgesteld cfr. het Kaderbesluit 

Sociale Huur dd. 12 oktober 2007 en het Ministerieel Besluit met betrekking tot de 

vaststelling van de referentiehuren voor de sociale huurprijsberekening van 7 november 2008. 

De bovengrens van de reëel te betalen huur was 1/55ste  van het inkomen. 

De huurprijsberekening houdt voornamelijk rekening met het inkomen van de huurder, het 

aantal personen ten laste, de grootte en de kwaliteit van de gehuurde woning. Bijgevolg is de 

huurprijs voor elke huurder verschillend.  

 

De huurprijsberekening vertrekt van 1/55ste van het gezinsinkomen.  Concreet betekent dit dat 

een huurder normaal niet meer dan 22% van zijn inkomen zal besteden aan de huurprijs (de 

huurlasten zijn hier niet in begrepen). Alleen als deze grens lager is dan de minimale huurprijs 

van de woning, zal de minimale huurprijs moeten worden betaald en zal er dus meer betaald 

worden dan 22% van het inkomen.  

 

Voor het inkomen wordt gekeken naar het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de 

huurprijs wordt bepaald. Dit is het referentiejaar. Om de huurprijs te berekenen wordt 

rekening gehouden met het geïndexeerde netto belastbare inkomen en de niet belastbare 

vervangingsinkomsten van alle huurders. Het inkomen van de kinderen die nog geen 25 jaar 

oud zijn en die sinds hun 18 jaar onafgebroken deel uitmaakten van het gezin, wordt niet 

meegerekend. Het inkomen van de inwonende ouders of grootouders wordt maar voor de helft 

meegeteld. Als deze 65 jaar of ouder zijn, wordt hun inkomen niet meer meegerekend. Ook 

het inkomen van familieleden van de eerste en tweede graad die erkend zijn als ernstig 

gehandicapt, wordt niet meegerekend. 

Personen ten laste (gezinskorting) 

 

Er wordt een gezinskorting toegekend voor personen ten laste.  Onder personen ten laste 

worden de volgende personen begrepen : 

- kinderen die gedomicilieerd zijn in de huurwoning en die minderjarig zijn of voor wie 

kinderbijslag of wezen toelage wordt betaald of die door de minister na voorlegging van 

bewijzen als ten laste worden beschouwd, 

- personen die erkend zijn als ernstig gehandicapt, 

- kinderen in co-ouderschap die niet in de huurwoning zijn gedomicilieerd maar er wel 

regelmatig verblijven. 

Voor de laatste categorie wordt slechts de helft van de korting toegekend. De beide ouders 

dienen in dat geval een verklaring van co-ouderschap te ondertekenen.  

De korting wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor een kind dat een ernstige handicap heeft, wordt 

het bedrag verdubbeld. 

Basishuurprijs 

 

De basishuurprijs is gelijk aan de huurprijs zoals deze zou zijn op de private huurmarkt. Die 

private huurprijs is de marktwaarde. De marktwaarde van de sociale huurwoning wordt 

bepaald door een notaris, rekening houdend met de ligging, de kwaliteit en het type van 

woning op de private huurmarkt. Dit is het maximum dat voor die woning betaald kan 

worden. De basishuurprijs wordt elk jaar geïndexeerd en negen jaar na de aanvang van de 

huurovereenkomst vervangen door de marktwaarde die op dat ogenblik geldt. Als de 

basishuurprijs wordt vervangen, worden ook de patrimoniumkorting en de minimale huurprijs 

opnieuw berekend. 



75 

 

Het enige moment waarop de verhuurder de basishuurprijs door een hogere of lagere 

marktwaarde kan vervangen tijdens de periode van negen jaar, is bij een grondige renovatie 

van de woning of als de marktwaarde zou gedaald zijn. 

Patrimoniumkorting 

 

Een ander element dat belangrijk is voor de berekening van de huurprijs, is de 

patrimoniumkorting. Voor woningen met een lagere marktwaarde, die bijvoorbeeld van 

mindere kwaliteit zijn of die minder goed gelegen zijn, krijgt de huurder een grotere 

patrimoniumkorting. Voor woningen met een hogere marktwaarde, die bijvoorbeeld van 

betere kwaliteit zijn of die beter gelegen zijn, krijgt de huurder een kleinere 

patrimoniumkorting.  Dus : hoe minder de woning waard is, hoe groter de 

patrimoniumkorting; hoe meer de woning waard is, hoe kleiner de patrimoniumkorting. 

De patrimoniumkorting wordt, net als de gezinskorting, afgetrokken van de huurprijs. De 

patrimoniumkorting wordt ieder jaar geïndexeerd en opnieuw berekend bij wijziging van de 

basishuurprijs. 

Minimale huurprijs 

 

Iedere woning heeft naast een maximale huurprijs, namelijk de basishuurprijs, ook een 

minimale huurprijs. De minimale huurprijs staat net als de patrimoniumkorting in verhouding 

tot de marktwaarde. Hoe hoger de marktwaarde is, hoe hoger de minimale huurprijs.  

De berekende minimale huurprijs wordt ieder jaar geïndexeerd en opnieuw berekend bij 

wijziging van de basishuurprijs. 

Aanpassing van de huurprijs 

 

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Naast de jaarlijkse aanpassing is het 

mogelijk dat de huurprijs in de loop van het jaar wordt aangepast. Dat kan in volgende 

gevallen: 

  

 Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst 

Een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen 

daalt. De huurder kan aan de verhuurder vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen.  

 

 Daling van het inkomen 

Het kan ook gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld iemand langdurig 

ziek wordt of zijn job verliest. Als het gemiddeld inkomen, berekend over drie opeenvolgende 

maanden met minstens 20% gedaald is t.o.v. het inkomen van drie jaar geleden, kan de 

huurder aan de verhuurder vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen.  

 

 Toetreders tot de huurovereenkomst 

Als een persoon komt bijwonen in de sociale woning, van wie het inkomen moet meegeteld 

worden  voor de huurprijs, wordt deze opnieuw berekend. De huurprijs zal worden aangepast 

vanaf de maand die volgt op de maand waarin de persoon kwam bijwonen. 
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 Als de basishuurprijs vervangen wordt 

 

Als de verhuurder de basishuurprijs vervangt tijdens de periode van negen jaar, omwille van 

een grondige renovatie van de woning of omwille van een dalende marktwaarde van de 

woning, kan de huurprijs worden aangepast.  

 art. 99 van de Vlaamse Wooncode 

 art. 38 tot en met 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 

2007 

 art. 56 van het Kaderbesluit Sociale Huur 

Reële huurprijzen 

 

Voor de maand december 2015 bedroeg de gemiddelde reële huurprijs € 303,82 tegenover  

€ 303,82 in december 2014. 

 

Onderverdeeld volgens reëel betaalde huurprijs hebben we volgende tabel: 

        

   Van     Tot    aantal huurders 

 

    0,00            149,99           1 

150,00            199,99                                            80 

200,00            249,99        857 

250,00            299,99        321 

300,00            349,99        172  

350,00            399,99        107 

400,00            449,99          62 

450,00            499,99                                            66 

500,00            549,99          49 

550,00            599,99                                            31 

600,00            649,99                                            42 

650,00            699,99                                            68 

700,00            749,99                       8 

750,00            799,99            1 

800,00            849,99            1 

850,00               1 

       ______ 

         1867 
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De huurprijzen van de garages, autostelplaatsen en bergingen werden aangepast met 1,0001%. 

Fietsenstallingen worden gratis ter beschikking gesteld aan de huurders. 

 

Huurachterstal 

 

De huurachterstal op 31/12/2015 bedroeg € 60.446,39 tegenover € 51.945,67 op 31/12/2014. 

 

 

3.1.3 Kandidaat-huurders   
 

Gedurende 2015 werden 1141 nieuwe aanvragen ingeschreven in het register van de 

kandidaat-huurders, waarvan 77 mutatie aanvragen en 1064 gewone aanvragen.  

 

Er was een actualisatie van de kandidaat-huurders. Alle kandidaat-huurders die op 1 januari 

2013 reeds waren ingeschreven werden gecontroleerd op de inkomensvoorwaarde (1514 

kandidaat-huurders). De andere kandidaat-huurders (1820 kandidaat-huurders) ontvingen ook 

een brief, met vermelding van de nieuwe projecten. Zij hadden daarmee ook de mogelijkheid 

hun (nieuwe) gezinssamenstelling door te geven en hun voorkeur aan te passen.  

In totaliteit werden er 598 kandidaat-huurders geschrapt: er werden 415 kandidaat-huurders 

geschrapt wegens het niet reageren op de actualisatie, er werden 7 kandidaat-huurders 

geschrapt wegens inkomen te hoog, 4 wegens het hebben van eigendom en/of vruchtgebruik, 

9 wegens een dubbele aanvraag, 14 waren ondertussen overleden, 117 lieten zich schrappen 

op eigen verzoek en 32 werden geschrapt omdat zij meerdere keren niet gereageerd hebben op 

toewijzingsbrieven.  

 

Het aantal kandidaat-huurders die op 31/12/2015 wachten op een geschikte sociale 

huurwoning bedraagt 3760 gezinnen waaronder 2947 Belgen, 203 EU-burgers en 610 niet-

EU-burgers. De lijst vertegenwoordigt 73 nationaliteiten. 
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Kandidaten volgens nationaliteit 

 

Afghanistan     59 

Albanië                          6 

Algerije    10 

Angola     27 

Armenië    17 

Australië      1 

Azerbeidzjan (Rep)     3 

Bangladesh      1 

België            2947 

Benin (Volksrep)     2 

Bielorusland      1 

Bosnië       5 

Brazilië      3 

Bulgarije      5 

Burkina Faso      1  

Burundi (R.A)      6 

Congo (Rep.Dem.)            112 

Duitsland      5 

Ecuador      2 

Egypte       2 

Ethiopië      3 

Filippijnen      2 

Frankrijk      8 

Gambia      1 

Ghana       6 

Griekenland      1 

Groot-Brittanië     2 

Guinea        9 

Hongarije      1 

Ierland        1 

Irak                26 

Iran     14 

Italië     12 

Ivoorkust      5   

Kaapverdische Eilanden     1 

Kameroen    26 

Kazachstan (Rep)     4 

Kenya       2 

Kroatië      2 

Libanon      4 

Macedonië      3 

Mali       2 

Marokko    38  

Nederland             124 

Nigeria (Fed.Rep)     6 

Oekraïne      1 

Onbepaald      1 

Oostenrijk      2 
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Ouzbekistan (Rep)     3 

OVN-Vluchtelingen     2 

Pakistan      2 

Palestina      1 

Polen       6 

Portugal      6 

Rusland    31 

Roemenië      7 

Rwanda Rep.    19 

Salvadoraanse      0 

Senegal      4 

Servie/Montenegro     4 

Sierra Leone VR     3 

Slovaakse Republiek     6 

Soedan       3 

Somalië (Rep)      4 

Spanje     20 

Syrië     67 

Tadzjikistan      0 

Togo       8 

Tunesië      2 

Turkije     11 

Vaderlandloos      3 

Vluchteling    25 

Zaïre (Rep)      1 

          ______       

             3760 
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Kandidaten volgens gezinsgrootte 

 

alleenstaanden   1780 

2 personen    774 

3 personen    531 

4 personen    336 

5 personen    185 

6 personen     99 

7 personen     34 

8 personen     13 

9 personen en meer      8 

                                              ______ 

    3760 

 

 

 
 

 

Kandidaat-huurders per gemeente 

 

Aalst     1868   

Denderleeuw    821 

Erpe-Mere    835 

Geraardsbergen   886 

Haaltert    692 

Herzele    722 

Lebbeke    688 

Lede     1010 

Lierde     298 

Ninove     1110 

Sint-Lievens-Houtem   464 

Zottegem    964 
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3.2 KOPEN 
 

3.2.1 Inkomensgrenzen 
 

De inkomensgrenzen voor de aankoop van een woning in 2015 bedroegen: 

 

     In kernstad  Elders 

 

Alleenstaande zonder kinderen :  € 37.470,00  € 35.767,00 

Alleenstaande gehandicapte :  € 41.211,00  € 39.338,00 

Gehuwden/Samenwonenden/Alleenstaanden met kinderlast: 

  

In kernstad  Elders 

 

€ 56.198,00  € 53.645,00  

te verhogen met    €   3.7420,00   €   3.572,00 per persoon ten laste. 

Minimum inkomen : € 9.999,00. 

 

 

3.2.2 Kopers 
 

De toewijzingen gebeuren volgens het overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering  

d.d. 29 september 2006. 

 

Volgende toewijzingen gebeurden: 

 

3.2.2.1. Burst, Ninovestraat, 9 sociale kavels. 

 

3.2.2.2. Iddergem, ‘Carré, 11 woningen en 2 appartementen. 

 

De laatste woning en het laatste appartement werden toegewezen  aan een alleenstaande 

vrouw met twee kinderen (woning) en aan een alleenstaande vrouw. 

 

3.2.2.3. Zottegem, Bijloke uitbreiding, fase 1: 15 woningen, waarvan er in 2015 reeds 12 bij 

notariële akte werden verkocht. 

 

Deze woningen werden toegewezen aan: 

 

Alleenstaande     3 

Alleenstaande met 1 kind   2 

Alleenstaande met 2 kinderen  1 

Koppel zonder kinderen   2 

Gezin met één kind    1 

Gezin met twee kinderen   1 

Gezin met drie kinderen   1 

Gezin met vier kinderen   1 
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3.2.2.4. Verkochte weder ingekochte woningen. 

 

Er gebeurden twee toewijzingen van wederingekochte woningen, één in Dutskouter 

Goeferdinge en één in Ninove, Denderhoutembaan. De woning in Goeferdinge werd verkocht 

in februari 2016 aan een gezin met drie kinderen, de woning te Ninove werd toegewezen aan 

een alleenstaande vrouw. De verkoop van deze woning is gepland voor de zomer van 2016. 

 

3.2.2.5. Aankoop door de zittende huurder. 

 

In 2015 werden volgende huurwoningen verkocht aan de zittende huurder: 

Herenthout 33, Haaltert; 

Fonteinstraat 20, Haaltert en 

Groendal 169, Erpe-Mere. 

 

 

3.2.3 Profiel van de kopers in 2015 
 

Gezinssituatie van de kopers  

 

1 persoon = alleenstaande (17%) 

2 personen = alleenstaande met 1 kind of koppel (42%) 

3 personen = alleenstaande met 2 kinderen of koppel met 1 kind (17%) 

4 personen = koppel met 2 kinderen (8%) 

5 personen = koppel met 3 kinderen (8%) 

6 personen = koppel met 4 kinderen (8%) 
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Leeftijd van de kopers  

 

20 – 30 jarigen = 47% 

30 – 40 jarigen = 41% 

40 - 50 jarigen = 6% 

50 jaar en ouder = 6% 

 

 

 
 

 

Inkomensquintiel van de kopers  

 

1e quintiel = NBI € 16.509 (17%) 

2e quintiel = NBI € 26.173 (8%) 

3e quintiel = NBI € 41.647 (58%) 

4e quintiel = NBI € 65.886 (17%) 

5e quintiel = NBI € 73.800 (0%) 
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3.2.4 Kandidaat-kopers. 
 

Door de inwerkingtreding van het inschrijvingsreglement zoals bepaald in het 

‘Overdrachtenbesluit’ van de Vlaamse Regering dd 29 september 2006, werden in februari 

2007 inschrijvingsregisters geopend. Er zijn momenteel 32 registers in voege waarin eind 

december 439 kandidaten waren ingeschreven. 

Opgesplitst naar register geeft dat volgende cijfers in dalende orde: 

 

Aalst buitengemeenten   63 

Erpe-Mere     52 

Ninove centrum woningen   52 

Iddergem     49 

Lede      33 

Denderleeuw     32 

Aalst Centrum Appartementen  21 

Zottegem centrum woningen   20 

Ninove buitengemeenten   19 

Zottegem buitengemeenten   14 

Aalst centrum woningen   14 

Sociale kavels     12 

Geraardsbergen buitengemeenten  12 

Wederingekochte koopwoningen    9 

Herzele       9 

Overige     28     
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3.3 LENEN 
 

3.3.1 Inkomensgrenzen 
 

De inkomensgrenzen voor het aangaan van een sociale lening en het aankopen van een sociale 

woning werden reeds in de loop van 2014 gelijkgeschakeld. 

 

 

3.3.2 Verstrekte kredieten bij de aankoop van groepsbouwwoningen 
 

Er werden het voorbije werkjaar 15 leningen voor de aankoop van woningen uit 

groepsbouwprojecten toegestaan, inbegrepen deze voor de aankoop door de zittende huurders, 

en dit voor een totaal bedrag van  € 3.026.875,00. 

 

 

3.3.3 Verstrekte kredieten voor individuele verrichtingen 
 

In 2015 werden 71 individuele kredieten verstrekt (vgl. 2014 : 121°; De daling van het aantal 

kredieten is te wijten aan twee factoren. Enerzijds was 2014 een uitzonderlijk jaar omwille 

van de wijziging van de zogenaamde woonbonus, wat er voor zorgde dat er in de tweede 

jaarhelft nog snel veel woonleningen werden opgestart. Anderzijds werden we in 2015 

geconfronteerd met een kredietstop waardoor er ongeveer vier maanden geen leningen konden 

verstrekt worden. 

 

Er werden in totaal zoals gezegd 71 individuele kredieten verstrekt : 

35 leningen voor de aankoop van een woning met werken, t.b.v. €   6.068.587,00 

23 leningen voor de aankoop van een instapklare woning, t.b.v. €   3.863.824,00 

  1 lening herfinanciering met renovatie, t.b.v.   €      198.473,00 

  12 saneringsleningen door wederopname, t.b.v.   €      129.559,00 

 

Het totaal bedrag aan verleden leningsaktes voor individuelen :     € 10.260.443,00 

 

De maximale verkoopwaarde van het te belenen goed, ook bij nieuwbouw, maar niet voor de 

aankoop van een sociale woning/bouwgrond of bij ‘overname onverdeelde helft’, bedraagt : 

 

Voorwerp van lening   Max. waarde kernstadMax. waarde elders 

 

Aankoop, bouw, renovatie           224.900,00            204.400,00 

 

             + 11.300,00*                          + 10.300,00* 

 

*Per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste + ook indien er bij deze 

personen minimum één is die jonger is dan 6 jaar. 
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3.3.4 Tevredenheidsenquête 

 
3.3.4.1 Tevredenheidsenquête leners, uitgevoerd door VMSW 

 

Jaarlijks ondervraagt de VMSW de leners op hun tevredenheid. 

 

Onze vennootschap scoort op alle vlakken boven het gemiddelde: op een totaalscore van 

maximaal 5 halen wij gemiddeld 4,0. 

Het hoogst scoren we voor vriendelijkheid van het personeel (4,7 op 5) en voor onze ligging 

en professionaliteit (4,5 op 5). Ook qua duidelijkheid en volledigheid van de uitleg wordt een 

score van 4,4 op 5 gehaald. 

Het zwakst scoren wij op openingsuren (3,6 op 5). Bij dit laatste dient wel opgemerkt dat we 

zo soepel mogelijk handelen voor klanten die voltijds aan de slag zijn tijdens de openingsuren 

van ons kantoor. Aan al hun wensen voldoen (in het weekend of op feest- of brugdagen, na 19 

uur of later, privé) is niet altijd mogelijk.  

De meeste klanten worden doorverwezen door familie of vrienden (meer dan 50% van de 

antwoorden) en via informatie bekomen op het internet (30%). Affiches of folders zijn 

blijkbaar weinig effectief (amper 2 van de 88 antwoorden).  

 

 

3.3.4.2 Tevredenheidsonderzoek kopers uitgevoerd door SHM Denderstreek 

 

In 2015 hebben we voor het eerste een tevredenheidsonderzoek gehouden bij de kopers van 

onze koopwoningen te Zottegem, acht van de dertien kopers deelden hun ervaring met ons. 

 

Vijfenzeventig procent van de kopers leert SHM Denderstreek kennen via familie, 

vrienden/kennissen. Slechts 25 procent haalt zijn informatie over onze werking via internet, 

pers, gemeente, notaris, … 

De bouw en verkoop van sociale woningen is amper gekend, na het eerste bezoek geven de 

kandidaten aan dat ze een duidelijk beeld hebben van wat wij doen en hoe we te werk gaan. 

De meerderheid van de kopers (75%) krijgt naar hun gevoel zéér snel een woning 

toegewezen. 

De meningen inzake de snelheid van afhandeling van hun leningsdossier zijn verdeeld, hierbij 

dienen we ook rekening te houden met een externe factor, nl. de doorlooptijd voor een 

beslissing voor een lening bij de VMSW. 

Zes op acht kopers is tevreden over de sleuteloverhandiging en bijkomende uitleg voor de 

afwerking van de woning, maar wat betreft de opvolging en herstelling van de kleine 

gebreken merken we toch wat ergernissen bij de kopers. Als gevolg hiervan zal de 

sleuteloverhandiging voortaan plaatsvinden ter plaatse, waar op dat ogenblik ook een 

plaatsbeschrijving wordt opgemaakt met onze ingenieur. Indien nodig geven zij ook 

bijkomende technische uitleg. 

De overgrote meerderheid van onze kopers zijn tevreden tot heel tevreden over onze 

openingsuren, bereikbaarheid, het onthaal en de duidelijkheid en volledigheid van de uitleg 

inzake de aankoop van hun woning. 
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4. SOCIAAL BELEID 
 

In 2015 werd het ‘Sociaal beleid SHM Denderstreek’ voor de huursector aangevuld en 

herwerkt. De herwerkte versie werd op de Raad Van Bestuur van 28.08.2015 goedgekeurd. In 

deze nieuwe versie worden de taken van de huurbegeleiders uitgeschreven.  

Een van de belangrijke aanpassingen is dat nieuwe huurders na 6 maanden bezoek ontvangen 

van een huurbegeleider, dit om de tevredenheid na te gaan van de huurders, maar vooral om 

eventuele leefbaarheidsproblemen vroegtijdig te detecteren. De eerste bezoeken werden in 

september afgelegd. In 2015 werden er vanaf dan 34 bezoeken aan nieuwe huurders gebracht. 

Eén bezoek werd vroeger gepland. Drie huurders zullen in de loop van 2016 een tweede 

bezoek ontvangen. Met deze huurders werden afspraken gemaakt rond het onderhoud van de 

woning en zullen hiervoor opgevolgd worden. Van elk bezoek wordt intern een verslag 

bijgehouden waar later beroep op kan gedaan worden indien nodig.  

De opvolging van dossiers met leefbaarheidsproblemen wordt door de aanpassingen in het 

sociaal beleid meer gecentraliseerd binnen de maatschappij. Niet enkel de technische dienst, 

maar ook een huurbegeleider gaat ter plaatse om problemen te detecteren, op te volgen en 

gemaakte afspraken te controleren. Indien nodig gebeurt een doorverwijzing naar externe 

diensten en worden driehoeksoverleggen georganiseerd.  

 

Het CAW wordt ook ingeschakeld bij een dreigende uithuiszetting wegens leefbaarheid, in 

2015 werden 6 huurders hiervoor aangemeld. Van deze dossiers werden er 3 succesvol 

afgerond, één dossier had een negatieve afloop, 2 dossiers zijn nog lopend.   

De procedure van huurachterstallen werd ook verder uitgeschreven met het sociaal beleid. 

Aanpassingen zoals het telefonisch contacteren van alle huurders met achterstal en de 

communicatie met OCMW’s en CAW werden toegevoegd. We zetten verder in op een goede 

communicatie en samenwerking met de OCMW’s in de dossiers met huurachterstal. 

In 2015 werden 22 huurders aangemeld bij het CAW wegens een dreigende uithuiszetting 

door huurachterstal. Hiervan werden 10 dossiers succesvol afgerond, 2 huurders waren niet 

bereikbaar voor het CAW na verschillende pogingen, maar haalden hun huurachterstal wel in. 

6 huurders werden uitgedreven door een te grote huurachterstal. 4 dossiers zijn nog lopende 

bij het CAW op het einde van 2015. 

 

Het onderdeel participatie van het sociaal beleid staat in zijn beginschoenen. Naast de 

individuele huisbezoeken liggen er nog een aantal ideeën op tafel zoals het uitbrengen van een 

huurderkrant en het organiseren van bewonersvergaderingen in bepaalde wijken. Belangrijk 

hierbij is ook de samenwerking met andere organisatie en diensten die actief zijn onder onze 

huurders. In 2016 zal zeker verder ingezet worden op dit onderwerp.  

Er werd een presentatie gemaakt over het sociaal beleid en deze wordt in elke gemeente 

gepresenteerd tijdens een lokaal woonoverleg. Bedoeling hiervan is om een toelichting te 

geven bij onze werking en de samenwerking met gemeentes en OCMW’s te verbeteren.   
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5. ALGEMEEN BEHEER   
 

Bij gelegenheid van de Algemene Vergadering dd. 29.05.15 verviel het mandaat van      

bestuurder van dhr. Quintelier Leonard, de stad Zottegem, vertegenwoordigd door  

dhr. Vansintjan Peter, de gemeente Sint-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door dhr. Latoir 

Lieven en OCMW-Geraardsbergen, vertegenwoordigd door dhr. Vanden Herrewegen Johan. 

 

De Algemene Vergadering dd. 29.05.15 besliste het mandaat van bestuurder van dhr. 

Quintelier Leonard, de stad Zottegem, vertegenwoordigd door dhr. Vansintjan Peter, de 

gemeente Sint-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door dhr. Latoir Lieven en OCMW-

Geraardsbergen, vertegenwoordigd door dhr. Vanden Herrewegen Johan te hernieuwen voor 

een statutaire periode van vier jaar. 

 

d.d. 13.04.2015 gaf dhr. Duwé Erik, vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw, 

bestuurder, zijn ontslag aangezien hij ontslag had genomen in de gemeenteraad van 

Denderleeuw. De Raad van Bestuur aanvaardde het ontslag van dhr. Duwé Erik, 

vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw. 

 

De raad van bestuur kwam in de loop van het dienstjaar zeven maal bijeen, het directiecomité 

14 keer.  

 

Het intern auditcomité kwam vier maal bijeen in vergadering. De werkzaamheden van het 

intern auditcomité betroffen in hoofdzaak de uitwerking van een leidraad voor ontwerpers 

SHM Denderstreek.  

 

De visitatiegesprekken vonden plaats op woensdag 25 en donderdag 26 maart 2015. 

 

Op 31 december 2015 telde de vennootschap 17 personeelsleden. In de jaarrekening werd de 

sociale balans opgenomen. 

 

De leden van de Raad van Bestuur en de commissaris bevestigen dat tijdens het dienstjaar 

2015 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk. 

 

De leden van de Raad van Bestuur hebben vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, 

werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociale 

oogmerk van de vennootschap te bevorderen. 
 

De noodzakelijke herstellingswerken werden uitgevoerd voor de instandhouding van het 

bestaande patrimonium. Het gaat hier over een totaalbedrag van € 1.548.018,63. 

 

Bovendien werd er geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en aankoop van gebouwen  om 

tegemoet te komen aan de kandidaat-huurders. Het gaat hier over een totaalbedrag van  

€ 20.601.531,87.  

 

Er werd op toegekeken dat de werkingskosten en lonen, noodzakelijk voor de goede 

uitvoering van het doel van de maatschappij, goed werden besteed. De loonkost bedroeg in 

totaliteit € 912.136,06 (grootboekrekening 62). 

 

De werkingskosten belopen € 161.619,89 (grootboekrekening 610). 
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Drie woningen werden verkocht voor een totaal bedrag van € 593.000,00. Dit bedrag werd 

opnieuw geïnvesteerd in de opbouw of renovatie van sociale huurwoningen. 

 

Klachtenbehandeling 2015 

 

We ontvingen in de loop van het werkjaar 33 ontvankelijke en gegronde klachten. 

32 hiervan werden opgelost of deels opgelost, amper 1 was onopgelost, maar werd verder 

behandeld. 

 

Aantal klachten volgens de drager: 

 Brief        7 

 Mail     10 

 Telefoon                          12 

 Bezoek kantoor                           4  

 

Aantal klachten volgens het kanaal waarlangs de klacht is binnengekomen: 

 

 Rechtstreeks van burger   27 

 Buren/groep      3 

 Via georganiseerd middenveld    2 

 Via Vlaamse ombudsdienst    1  

 

De klachten van onze huurders gaan voornamelijk over burenruzies, pesterijen, 

geluidsoverlast, het onvoldoende onderhouden van de woning, het appartement of de 

gemeenschappelijke delen, storende huisdieren. 

 

De mensen worden rechtstreeks aangesproken via telefoon, worden uitgenodigd op kantoor of 

worden verwittigd via brief waardoor er al veel kan opgelost worden. Met de uitbreiding van 

het sociaal beleid is een huisbezoek van een huurbegeleider bij een huurder ook mogelijk.  

 

Soms zijn de mensen er zichzelf niet van bewust dat ze anderen storen en wordt er vervolgens 

wel op gelet om hier iets aan te doen.  

 

Enkele klachten gaan over bijwoning of niet-bewoning van de woning. Dit gaat meestal over 

latrelaties, bij enkelingen heeft het geleid tot het inschrijven van de vriend(in) of partner in de 

woning. 

 

We trachten de klachten zo objectief mogelijk te behandelen zowel naar de klager als naar de 

aangeklaagde toe. Beiden mogen hun standpunt verder toelichten en aan de hand hiervan 

trachten wij een minnelijke schikking te treffen die doorgaans wel opgevolgd wordt. 
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6. COMMENTAAR BIJ DE JAARREKENING 
 

ACTIVA 
 

De materiële vaste activa zijn gedurende het jaar 2015 gestegen van € 148.211.860,14 naar 

€ 164.958.580,05 wat een verhoging van € 16.746.719,91 betekent. Deze stijging is volledig 

toe te schrijven aan de uitbreiding van ons patrimonium. 

Belangrijke mutaties zijn de volgende: 

- de aanschaffingen gedaan voor activa in aanbouw voor € 16.821.967,89 

- van de activa in aanbouw is voor € 10.932.927,25 overgeboekt naar het huurpatrimonium          

van de in 2015 opgeleverde werken te: 

  Dakisolatie/zoldervloerisolatie in diverse wijken 

  Haaltert, buitenschrijnwerk dakkapellen 

  Gevelrenovatie Lede/Aspelare 

  Denderleeuw, Bloemendaal 

  Zottegem, RUP Lelie F1   

- de verkoop van 3 huurwoningen aan zittende huurders: 

  Haaltert, Herenthout 33 

  Haaltert, Fonteinstraat 20 

  Erpe Mere, Groendal 169 

- de afrekeningen van aannemers en architecten ontvangen na voorlopige oplevering 

- de toegepaste afschrijvingen volgens de waarderingsregels. 

 

Er zijn borgtochten betaald aan gemeentebesturen voor € 402,00. 

De waarde van de opgenomen voorraad bedraagt € 35.140,97. 

De waarde van de voorraad grond, werven in opbouw en afgewerkte gebouwen voor de 

koopsector bedraagt € 14.594.722,13. 

De vorderingen op ten hoogste één jaar zijn gedaald van € 2.656.646,51 naar € 2.414.096,99. 

Het tegoed op de huurders bedraagt € 60.446,39. 

De rubriek overige vorderingen bevat een totaal bedrag van € 1.945.282,63 aan nog te 

ontvangen kapitaalsubsidies. 

Er is dit jaar een totaal bedrag van € 138.848,19 aan kapitaalsubsidies ontvangen. 

Daarnaast omvat de rubriek overige vorderingen het tegoed als gevolg van toegestane 

subsidies art.80 (€ 420.734,04), het tegoed van handelsvorderingen (€ 5.381,49), het tegoed 

op verzekeringspremies (€ 594,87), restorno Vandenameele (€ 1.888,94), huursubsidie gewest 

(€ 1.256,58).  

De liquide middelen bedragen € 5.993.614,22 en bevatten een bedrag van € 1.589.166,74 aan 

huurwaarborgen doorgestort aan de VMSW. 

De rubriek overlopende rekeningen, in de jaarrekening vermeld voor een bedrag van 

 € 119.615,39, zijn de reeds betaalde erelonen voor toekomstige projecten in de koopsector (€ 

8.150,94) en de verkregen opbrengsten (€ 111.464,45).  

 

PASSIVA 
 

Het eigen vermogen van onze maatschappij bedraagt € 42.701.329,93. 

Het geplaatst kapitaal bedraagt  € 100.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen 

met een nominale waarde van € 50,00. 

De wettelijke reserve bedraagt € 10.000,00 wat overeenstemt met 10% van het geplaatste 

kapitaal. 
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Het eigen vermogen steeg enerzijds door de toevoeging van het resultaat van het boekjaar aan 

de onbeschikbare reserve, de toevoeging van de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop 

van grond en daalde anderzijds met de opneming in het resultaat van 2% van de meerwaarde 

op woningen gerealiseerd in de jaren 1996 tot en met 2011 en wederbelegd in dezelfde jaren 

in volgende werven:  

   1996/1997   Aalst, Dendermondsesteenweg       (€ 1.891,07) 

   2000     Ninove, Geraardsbergsestraat         (€ 7.778,28) 

   2001     Geraardsbergen, Stationsplein         (€ 4.516,39) 

   2002    Haaltert, 4 woningen                        (€ 1.204,26) 

   2004     Lede, Zwaluwstraat                          (€ 5.377,40) 

   2005     Borsbeke, Vondelstraat       (€ 4.548,94) 

   2006     Zottegem, Meire/Ledebergstraat      (€ 1.580,69) 

   2008     Denderleeuw, A.Rodenbachstraat   (€ 6.547,75) 

   2009     Erpe-Mere, Oudstwg/Prinsdaal 2°fase  (€ 2.530,95) 

   2011     Ninove, Oude Postplein    (€ 4.625,34) 

 

De afboeking op kapitaalsubsidies op basis van de toegepaste afschrijvingen bedraagt 

 € 308.634,85. 

 

Dit boekjaar is voor € 3.351.466,90 provisie aangelegd voor grote onderhouds- en 

herstellingswerken op basis van een geactualiseerde planning. 

De geboekte uitgestelde belastingen hebben betrekking op de kapitaalsubsidies en de gespreid 

te belasten meerwaarden. 

 

De schulden op meer dan één jaar ten bedrage van € 127.228.553,34 vertegenwoordigen: 

- de leningsschuld tegenover de VMSW (€ 125.618.137,42) 

- de ontvangen huurwaarborgen (€ 1.610.415,92) 

 

De schulden op ten hoogste één jaar omvatten als belangrijkste posten: 

- de annuïteiten die binnen het jaar vervallen voor € 7.662.156,23. 

- de nog te betalen huurwaarborgen aan vertrokken huurders voor € 31.949,34. 

- de schulden tegenover de leveranciers voor € 2.602.410,20; de nog te ontvangen facturen         

subsidies en leveranciers voor € 1.278.472,82 en de nog te ontvangen facturen aannemers        

voor opgeleverde werven in de koopsector voor € 538.192,54. 

- de schuld tegenover de directe belastingen voor nog te ontvangen aanslagbiljetten inzake          

vennootschapsbelasting ingevolge een afzonderlijke aanslag van 34% op de                              

dividenduitkering voor een totaal bedrag van  € 621,58 voor het aanslagjaar 2016. 

- de verschuldigde BTW van de maand december voor € 46.531,73 

- de nog te betalen onroerende voorheffing voor € 509.724,17 

- het saldo van de te betalen wedden voor -€ 9.159,49 (voorschot voor januari 2016) 

- de aangelegde provisie voor vakantiegeld voor € 99.129,24. 

De overige schulden bevatten hoofdzakelijk de vooruitbetaalde huur (€ 104.459,57), de te 

betalen dividenden, ontvangen voorschotten van kopers voor gronden, huurwoningen en 

koopwoningen (€ 3.376,00), de ontvangen waarborgen voor koopwoningen (€ 32.717,41), de 

nog verschuldigde beheersvergoeding aan de VMSW (€ 8.118,38), de ontvangen 

dossierkosten van de koopsector (€ 38.969,33), de schuld aan de verzekeringsmaatschappij 

DVV (€ 307,86), ontvangen waarborgen (€ 67.960,00), de nog door te storten 

registratiekosten, de ontvangen waarborgen en de diverse crediteuren. 

 

De rubriek overlopende rekeningen op het passief van de balans voor € 340.445,61 omvat: 
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- de toe te rekenen interest Domus Flandria (€ 4.969,65) 

- de toe te rekenen intrest VMSW (€ 335.475,96) 

 

RESULTATENREKENING 
 

Opbrengsten 

 

De bedrijfsopbrengsten dalen van € 16.693.647,84 naar € 12.209.653,09. 

De omzet van de koopsector daalt van € 7.673.264,39 naar  € 3.432.426,03. Dit jaar werden 

13 woningen, 1 appartement, 3 woningen aan zittende huurders verkocht. Dit tegenover 27 

woningen, 14 appartementen, 2 woningen aan zittende huurders en 2 wederingekochte 

woningen het voorgaande jaar, wat uiteraard een daling van de omzet tot gevolg heeft. 

Het bedrag van huurgelden en aangerekende vergoedingen voor groenonderhoud, centrale 

verwarming, boilers, liften, brandverzekering en gemeenschappelijke kosten bedraagt 

€ 7.991.899,48 wat een stijging inhoudt die toe te schrijven is aan de nieuwe verhuringen en 

de huurprijsberekeningen volgens het nieuwe huurbesluit. 

De omzet van facturen voor herstellingen ten laste van de huurders bedraagt € 10.587,41 en 

het bedrag van € 7.686,70 is de gerecupereerde vergoeding van de afrekening 

gemeenschappelijke verbruiken van voorgaande jaren. 

 

De rubriek "andere bedrijfsopbrengsten" voor een bedrag van € 767.042,47 omvat de 

huursubsidie Domus Flandria, de tegemoetkoming Domus Flandria, de ontvangen 

beheersvergoeding van de VMSW voor afgesloten leningen, de ontvangen commissies van 

verzekeringsmaatschappijen, de inkomsten van dossierkosten koopwoningen en leningen, 

recuperaties van kosten, de ontvangen schadevergoedingen van verzekeringsmaatschappijen, 

de vergoedingen voor voortijdige verkopen, de verkoop van aanbestedingsdossiers en de 

diverse bedrijfsopbrengsten. 

 

De opbrengsten uit de vlottende activa zijn € 1.676,01. 

De andere financiële opbrengsten voor € 840.083,23 bevatten hoofdzakelijk de 

terugnemingen op de kapitaalsubsidies en de intrestsubsidies FS3 leningen. 

 

De uitzonderlijke opbrengsten van € 689.078,89 zijn de gerealiseerde meerwaarde op de 

verkoop van 3 huurwoningen, de verkoop van Zottegem Sanitary en de meerwaarde op de 

verkoop van rollend materieel. 

 

Er werd € 16.757,71 aan uitgestelde belastingen onttrokken wegens terugneming op de 

kapitaalsubsidies en € 2.204,49 wegens terugneming op gespreid te belasten meerwaarden. 

Er werd € 40.601,07 onttrokken aan de reserve voor wederopbouw wegens herbelegging.  

 

Kosten 

 

Tegenover vorig boekjaar dalen de bedrijfskosten van € 14.462.668,81 naar € 9.390.975.57. 

Alle aankopen voor de koopsector werden overgeboekt naar de voorraad voor € 8.487.226,52. 

Via de voorraadwijziging wordt dan ook anderzijds de kostprijs overgeboekt van de verkochte 

woningen van de koopsector voor € 2.247.567,49, tegenover € 6.317.617,37 vorig jaar, wat 

uiteraard resulteert in een daling van de bedrijfskosten. 

De kostprijs van de aangekochte wisselstukken bedraagt € 30.370,57 en de voorraad 

wisselstukken daalde met € 2.018,40. 
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De kosten voor diverse goederen en diensten dalen van € 3.159.135,64 naar € 2.413.327,43. 

Deze kosten omvatten alle administratieve kosten, de onderhoudskosten aan het patrimonium, 

kosten voor energie, verzekeringen, erelonen, representatiekosten, brandstofkosten, de 

beheersvergoeding VMSW, de zitpenningen en de bijdrage voor de publieke mandatarissen. 

De belangrijkste daling is terug te vinden in: 

Geen terugbetaling van de huurlasten, tegenover vorig BJ een terugbetaling van            

€ 502.093,09 (huurlasten van 2012 en 2013) 

 

De personeelskosten stijgen van € 899.387,12 naar € 912.136,06. 

 

De afschrijvingen toegepast volgens de waarderingsregels bedragen € 3.283.228,71. 

Verder noteren wij ook de waardevermindering en terugneming op de oninbare huren, de 

toevoeging en de terugneming van de provisie voor grote onderhouds- en herstellingskosten. 

 

De andere bedrijfskosten bevatten hoofdzakelijk de onroerende voorheffing. 

 

De kosten voor financiële schulden bedragen € 2.398.762,06. 

 

Er is voor dit boekjaar 621,58 euro vennootschapsbelasting verschuldigd. 

(34% op de dividenduitkering) 

 

Het te bestemmen winstsaldo van het boekjaar bedraag € 2.001.780,50, te verdelen als volgt: 

  Toevoeging aan de reserves:      1.999.952,32 euro 

  Te betalen dividend:              1.828,18 euro 
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7. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 

Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan waarover dient 

gerapporteerd te worden. 

       

 

8. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap 

    aanmerkelijk kunnen beïnvloeden 
 

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap 

hebben beïnvloed of zouden kunnen beïnvloeden. 

De Raad van Bestuur heeft geen kennis van bijkomende risico’s en onzekerheden, andere dan 

deze inherent aan de vennootschap en haar recurrente activiteit, die de continuïteit zouden 

kunnen beïnvloeden. Ter volledigheid verwijzen wij naar de toelichting van de jaarrekening 

waarin de voornaamste geschillen en verplichtingen werden opgenomen. 

 

 

9. Onderzoek en ontwikkeling 
 

De vennootschap heeft geen activiteiten gevoerd op gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

 

 

10. Kapitaalmutaties 
 

Het geplaatst kapitaal werd bij notariële akte van 28/09/2011 gebracht op € 100.000,00 en 

wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen met een nominale waarde van € 50,00. 

 

 

11.  Verwerving van eigen aandelen 
 

Noch de vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon 

handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de rechtstreekse 

dochtervennootschap heeft aandelen van de vennootschap verworven. 

 

 

12.  Bijzondere werkzaamheden commissaris en prestaties 

verricht door de commissaris of vennootschappen waar de 

commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband mee 

heeft 
 

Er werden geen bijzondere werkzaamheden door de commissaris of prestaties verricht door de 

commissaris of vennootschappen waar de commissaris een beroepsmatig samen- 

werkingsverband mee heeft. 
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13. Decharge bestuurders en commissaris 
 

Als gevolg van de wet en de statuten wordt u verzocht aan de bestuurders en de commissaris, 

decharge te verlenen voor het uitgeoefende mandaat in het boekjaar 2015. 

 

 

14.  Benoemingen bestuurders 
 

Bij gelegenheid van de Algemene Vergadering dd. 31.05.16 vervalt het mandaat van 

bestuurder van dhr. Jan Appelmans, de provincie Oost-Vlaanderen, vert. door dhr. Eddy 

Couckuyt, de stad Aalst, vert. door mevr. Uyttersprot Ilse en dhr. Matthijs Joannes Petrus. 

 
 

15.  Bijkantoren 
 

De vennootschap bezit geen bijkantoren. 
 

 

                                ----------------------------------------------------------------- 
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Dankwoord 
 

Het is met enige fierheid dat wij verslag uitbrengen van onze activiteiten in het voorbije jaar. 

 

Oprecht zeggen wij dank aan al diegenen die begaan zijn met de verdere uitbouw van onze 

sociale huisvestingsmaatschappij. 

 

Wij danken de voltallige Vlaamse regering en in het bijzonder de ministers Homans L. ( Vice- 

minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding ) en minister Turtelboom A., 

recent opgevolgd door Tommelein B.,( Vice- minister-president van de Vlaamse regering en 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie ), voor hun steun en vertrouwen die 

onder meer tot uiting komen in het ter beschikking stellen van de nodige middelen. 

Wij waarderen de goede samenwerking met alle kabinetsleden van de voogdijministers en de 

ondersteunende medewerking van de diverse beleidsdomeinen, in bijzonder het departement 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, de EVA Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen, Gesubsidieerde Infrastructuur (GI) en het departement Financiën en 

Begroting. 

 

De zeer goede samenwerking tussen de leden van de Raad van Bestuur, het directiecomité, 

evenals de toewijding van de ontwerpers, waren een belangrijke schakel in het geheel. 

 

Van de diverse gemeentebesturen en de OCMW’s mochten wij op veel medewerking rekenen. 

Wij danken hierbij ook hun medewerkers. 

 

Tenslotte en niet in het minst gaat onze oprechte dank uit naar het voltallige personeel, dat 

door zijn toewijding, inzet en zin voor initiatief, de resultaten van het activiteitenjaar 2015 

mogelijk maakte. 

 

Dit verslag zal worden neergelegd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake 

en ligt ter inzage op de zetel van de vennootschap. 

 

Aalst, 31 mei 2016, 

 

 

    De Raad van Bestuur 

 

    Namens de Raad van Bestuur, 

 

 

De algemeen directeur,      De Voorzitter, 

 

 

 

 

Eddy De Vlieger       Mark Van der Poorten 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Jaarrekening 

 
    Periode van 01.01.2015 tot 31.12.2015 

 

    Vorig boekjaar van 01.01.2014 tot 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13  / 05   / 1956 

 
40 

    
1 

 
 
EUR 

 

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VOL 1.1 

 

 
 

NAAM: ......S...H..M....D...E..N...D..E...R..S...T..R..E...E..K............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm:  .......C...o..ö..p..e..r.a..t.i.e..v.e...v..e..n..n..o..o..t.s..c..h..a..p...m...e..t..b..e..p.e..r..k.t.e...a..a..n..s..p..r.a..k..e..l.i.jk..h..e..i.d...m...e..t..s..o..c..ia..a..l..o..o..g..m...e..r.k.......................................................... 

Adres: .......V...e..r.a..s..t.e..n.s..t.r.a..a..t.............................................................................................................................Nr.: .....1........... Bus:  ............... 

Postnummer:  ....9..3..0..0.................... Gemeente: ....A..a..l.s..t............................................................................................................................ 

Land:  ........B...e..lg..i.ë.................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....G...e..n.t.,..a..f.d..e.l.i.n..g..D...e..n.d..e..r.m...o..n.d..e........................................................ 

Internetadres *: ............................................................................................................................................................................................ 
 
Ondernemingsnummer 
 

DATUM van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 
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VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 

 

Mark Van der Poorten 
Welleplein 19 bus 11, 9473 Welle, België 

 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 

Jan Appelmans 
Opaaigem 56 bus 2, 9420 Erpe-Mere, België 

Gedelegeerd bestuurder 

 

Désiré De Saedeleer 
Koningshofbaan 28, 9308 Gijzegem, België 

Gedelegeerd bestuurder 

 

Jean Pierre Matthijs 
Kloosterstraat 56, 9340 Lede, België 

Gedelegeerd bestuurder 

 

Leonard Quintelier 
Pijlekaartstraat 70, 9506 Idegem, België 

Gedelegeerd bestuurder 

 

Stefaan Vercamer 
Gen.Mercierstraat 37, 9700 Oudenaarde, België 

Bestuurder 

 

 
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

 
 

Totaal aantal neergelegde bladen: .......3..2.............. Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 

 

 
OCMW Geraardsbergen 
Nr.: BE 0207.485.374 
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen, België 

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Johan Vanden Herrewegen 
Stoffelstraat 11, 9500 Geraardsbergen, België 
 

Provincie Oost Vlaanderen 
Nr.: BE 0207.725.795 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, België 

Bestuurder 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Eddy Couckuyt 
A. De Cockstraat 27, 9310 Moorsel, België 
 

Gemeente Erpe Mere 
Nr.: BE 0216.771.244 
Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere, België 

Gedelegeerd bestuurder 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Wim Lammens 
Keerstraat 84, 9420 Erpe-Mere, België 
 

Gemeente Sint-Lievens-Houtem 
Nr.: BE 0207.443.012 
Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, België 

Bestuurder 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Lieven Latoir 
Keiberg 1, 9520 Sint-Lievens-Houtem, België 
 

Stad Zottegem 
Nr.: BE 0207.444.990 
Markt 1, 9620 Zottegem, België 

Bestuurder 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Peter Vansintjan 
Rodestraat 20, 9620 Zottegem, België 
 

Stad Aalst 
Nr.: BE 0207.437.468 
Grote Markt 3, 9300 Aalst, België 

Bestuurder 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Ilse Uyttersprot 
Kaalbergstraat 8, 9310 Moorsel, België 
 

Stad Ninove 
Nr.: BE 0207.441.527 
Centrumlaan 100, 9400 Ninove, België 

Bestuurder 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Katie Coppens 
Brakelsesteenweg 173, 9406 Outer, België 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 

 

 
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA 
Nr.: BE 0419.122.548 
Avenue du Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, België 
Lidmaatschapsnr.: B00001 

Commissaris 

 

Vertegenwoordigd door: 

 
Joris Mertens 
(Bedrijfsrevisor) 
Brukersebaan 3B, 1790 Affligem, België 
Lidmaatschapsnr.: A01880 
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 
 

 
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

 

De jaarrekening wXeXrXd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is. 

 
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**, 

B. Het opstellen van de jaarrekening**, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of 

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,  kunnen 

hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn 

lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 

 

 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 

 

Lidmaatschaps- 

nummer 

Aard van de 

opdracht 

(A, B, C en/of D) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Schrappen wat niet van toepassing is. 

**   Facultatieve vermelding. 
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BALANS NA WINSTVERDELING 
 

Toel. 
 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA  ........................................................................... 

Oprichtingskosten .................................................................................. 5.1 

Immateriële vaste activa ........................................................................ 5.2 

Materiële vaste activa ............................................................................. 5.3 

Terreinen en gebouwen ......................................................... 

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 

Meubilair en rollend materieel ............................................... 

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 

Overige materiële vaste activa .............................................. 

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 

 
Financiële vaste activa ............................................................ 

5.4/ 

5.5.1 

Verbonden ondernemingen .................................................................... 5.14 

Deelnemingen ................................................................... 

Vorderingen ...................................................................... 

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 

bestaat .............................................................................................................. 5.14 

Deelnemingen ................................................................... 

Vorderingen ...................................................................... 

Andere financiële vaste activa ............................................... 

Aandelen ........................................................................... 

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 

Handelsvorderingen .............................................................. 

Overige vorderingen .............................................................. 
 

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 

Voorraden .............................................................................. 

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 

Goederen in bewerking ..................................................... 

Gereed product ................................................................. 

Handelsgoederen ............................................................. 

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 

Vooruitbetalingen .............................................................. 

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 

Handelsvorderingen .............................................................. 

Overige vorderingen .............................................................. 
 

Geldbeleggingen ...................................................................... 

Eigen aandelen ...................................................................... 

Overige beleggingen ............................................................. 
 

Liquide middelen ...................................................................... 

5.5.1/ 

5.6 

Overlopende rekeningen ....................................................................... 5.6 

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 

20/28 

 

 
164.958.982,05 

 

 
148.216.419,64 

20 ............................. ............................. 

21 ............................. ............................. 

22/27 164.958.580,05 148.211.860,14 

22 123.018.378,93 112.179.390,42 

23 ............................. ............................. 

24 118.291,24 99.601,30 

25 ............................. ............................. 

26 ............................. ............................. 

27 41.821.909,88 35.932.868,42 

28 402,00 4.559,50 

280/1 ............................. ............................. 

280 ............................. ............................. 

281 ............................. ............................. 

282/3 ............................. ............................. 

282 ............................. ............................. 

283 ............................. ............................. 

284/8 402,00 4.559,50 

284 ............................. ............................. 

285/8 402,00 4.559,50 

29/58 23.157.189,70 17.493.337,51 

29 ............................. ............................. 

290 ............................. ............................. 

291 ............................. ............................. 

3 14.629.863,10 8.440.402,31 

30/36 14.629.863,10 8.440.402,31 

30/31 35.140,97 37.159,37 

32 ............................. ............................. 

33 ............................. ............................. 

34 ............................. ............................. 

35 14.594.722,13 8.403.242,94 

36 ............................. ............................. 

37 ............................. ............................. 

40/41 2.414.096,99 2.656.646,51 

40 61.732,35 151.735,35 

41 2.352.364,64 2.504.911,16 

 
50/53 

 

............................. 
 

............................. 

50 ............................. ............................. 

51/53 ............................. ............................. 

54/58 5.993.614,22 6.352.522,98 

490/1 119.615,39 43.765,71 

20/58 188.116.171,75 165.709.757,15 
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PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN  ............................................................(+)/(-) 

Toel. 

Kapitaal ...................................................................................................... 5.7 

Geplaatst kapitaal .................................................................. 

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 

Uitgiftepremies ......................................................................... 

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 

Reserves ................................................................................... 

Wettelijke reserve .................................................................. 

Onbeschikbare reserves ........................................................ 

Voor eigen aandelen ......................................................... 

Andere .............................................................................. 

Belastingvrije reserves .......................................................... 

Beschikbare reserves ............................................................ 

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 

Belastingen ............................................................................ 

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. Overige 

risico's en kosten ....................................................................................... 5.8 

Uitgestelde belastingen ........................................................... 

SCHULDEN ................................................................................. 

Schulden op meer dan één jaar ........................................................... 5.9 

Financiële schulden ............................................................... 

Achtergestelde leningen ................................................... 

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 

Kredietinstellingen ............................................................ 

Overige leningen ............................................................... 

Handelsschulden ................................................................... 

Leveranciers ..................................................................... 

Te betalen wissels ............................................................ 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 

Overige schulden ................................................................... 

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 

Financiële schulden ............................................................... 

Kredietinstellingen ............................................................ 

Overige leningen ............................................................... 

Handelsschulden ................................................................... 

Leveranciers ..................................................................... 

Te betalen wissels ............................................................ 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... Schulden 

met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........ 5.9 

Belastingen ....................................................................... 

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 

Overige schulden ................................................................... 

Overlopende rekeningen ....................................................................... 5.9 

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 

 
10/15 

 

42.701.329,93 

 

41.050.148,32 

10 45.703,20 45.440,70 

100 100.000,00 100.000,00 

101 54.296,80 54.559,30 

11 ............................. ............................. 

12 ............................. ............................. 

13 20.560.595,96 18.601.244,69 

130 10.000,00 10.000,00 

131 10.465.213,58 8.465.261,26 

1310 ............................. ............................. 

1311 10.465.213,58 8.465.261,26 

132 10.085.382,38 10.125.983,43 

133 ............................. ............................. 

14 ............................. ............................. 

15 22.095.030,77 22.403.462,93 

19 ............................. ............................. 

16 4.631.658,30 4.791.317,59 

160/5 3.351.466,90 3.492.175,00 

160 ............................. ............................. 

161 ............................. ............................. 

162 3.351.466,90 3.492.175,00 

163/5 ............................. ............................. 

168 1.280.191,40 1.299.142,59 

17/49 140.783.183,52 119.868.291,24 

17 127.228.553,34 108.937.037,96 

170/4 125.618.137,42 107.378.590,22 

170 ............................. ............................. 

171 ............................. ............................. 

172 ............................. ............................. 

173 125.618.137,42 107.157.417,33 

174 ............................. 221.172,89 

175 ............................. ............................. 

1750 ............................. ............................. 

1751 ............................. ............................. 

176 ............................. ............................. 

178/9 1.610.415,92 1.558.447,74 

42/48 13.214.184,57 10.643.122,57 

42 7.694.105,57 5.106.154,64 

43 ............................. ............................. 

430/8 ............................. ............................. 

439 ............................. ............................. 

44 4.419.075,56 4.240.415,25 

440/4 4.419.075,56 4.240.415,25 

441 ............................. ............................. 

46 ............................. ............................. 

45 646.532,60 797.984,41 

450/3 557.356,12 704.912,99 

454/9 89.176,48 93.071,42 

47/48 454.470,84 498.568,27 

492/3 340.445,61 288.130,71 

10/49 188.116.171,75 165.709.757,15 
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RESULTATENREKENING 
 
 

 
Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 

Toel. 

Omzet ......................................................................................................... 5.10 

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en 

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 

Geproduceerde vaste activa .................................................. 

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................................... 5.10 
 

Bedrijfskosten  ................................................................(+)/(-) 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 

Aankopen .......................................................................... 

Voorraad: afname (toename)  ..................................(+)/(-) 

Diensten en diverse goederen ............................................... 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  ..............(+)/(-) 5.10 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 

op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen 

op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op 

handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)  

..........................................................(+)/(-) 

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen)  .................................(+)/(-) 5.10 

Andere bedrijfskosten .............................................................................. 5.10 

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten  ..(-) 
 

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)  .......................................(+)/(-) 

Financiële opbrengsten ........................................................... 

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 

Andere financiële opbrengsten ............................................................... 5.11 

Financiële kosten  ...........................................................(+)/(-) 5.11 

Kosten van schulden ............................................................. 

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 

voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- vorderingen: 

toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) Andere financiële 

kosten  .............................................(+)/(-) 

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór 
belasting  ..........................................................................(+)/(-) 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

70/74 12.209.653,09 16.693.647,84 

70 11.442.610,62 15.486.659,56 

71 ............................. ............................. 

72 ............................. ............................. 

74 767.042,47 1.206.988,28 

60/64 9.390.975,57 14.462.668,81 

60 2.240.168,16 6.356.404,44 

600/8 8.517.597,09 3.798.557,20 

609 -6.277.428,93 2.557.847,24 

61 2.413.327,43 3.159.135,64 

62 912.136,06 899.387,12 

630 3.283.228,71 3.194.985,58 

 
631/4 

 
21.877,23 

 
22.385,41 

635/7 -140.708,10 190.386,00 

640/8 660.946,08 639.984,62 

649 ............................. ............................. 

9901 2.818.677,52 2.230.979,03 

75 841.759,24 509.183,53 

750 ............................. ............................. 

751 1.676,01 13.827,11 

752/9 840.083,23 495.356,42 

65 2.399.491,70 2.131.045,99 

650 2.398.762,06 2.130.062,90 

 
651 

 
............................. 

 
............................. 

652/9 729,64 983,09 

 

9902 1.260.945,06 609.116,57 
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Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen 

op immateriële en materiële vaste activa 

..................................................................................... 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 

activa ..................................................................................... 

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en 

kosten ............................................................................... 

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 

Toel. 

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................................ 5.11 

Uitzonderlijke kosten  .....................................................(+)/(-) 

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: 

toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 

Andere uitzonderlijke kosten ................................................................... 5.11 

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten  
...............................................................................(-) 
 

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting  .........(+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 

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

Belastingen op het resultaat  .........................................(+)/(-) 5.12 

Belastingen ............................................................................ 

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen ............................................. 
 

Winst (Verlies) van het boekjaar  ...................................(+)/(-) 

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

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

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar  ..........(+)/(-) 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

76 689.078,89 316.610,24 

 
760 

 
............................. 

 
............................. 

761 ............................. ............................. 

762 ............................. ............................. 

763 689.078,89 316.610,24 

764/9 ............................. ............................. 

66 7.096,22 50,00 

660 ............................. ............................. 

661 ............................. ............................. 

662 ............................. ............................. 

663 ............................. ............................. 

664/8 7.096,22 50,00 

669 ............................. ............................. 

9903 1.942.927,73 925.676,81 

780 18.962,20 18.606,28 

680 ............................. ............................. 

67/77 710,48 971,98 

670/3 710,48 971,98 

77 ............................. ............................. 

9904 1.961.179,45 943.311,11 

789 40.601,05 40.601,07 

689 ............................. ............................. 

9905 2.001.780,50 983.912,18 
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RESULTAATVERWERKING 
 
 

 
Te bestemmen winst (verlies)  ................................................(+)/(-) 

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) 

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

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 

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

de reserves .............................................................................. 

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 

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

de wettelijke reserve ................................................................ 

aan de overige reserves ................................................................. 
 

Over te dragen winst (verlies)  ................................................(+)/(-) 
 

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

Uit te keren winst ............................................................................... 

Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 

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

Andere rechthebbenden ................................................................. 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

9906 2.001.780,50 983.912,18 

(9905) 2.001.780,50 983.912,18 

14P ............................. ............................. 

791/2 ............................. ............................. 

791 ............................. ............................. 

792 ............................. ............................. 

691/2 1.999.952,32 982.368,50 

691 ............................. ............................. 

6920 ............................. ............................. 

6921 1.999.952,32 982.368,50 

(14) ............................. ............................. 

794 ............................. ............................. 

694/6 1.828,18 1.543,68 

694 1.828,18 1.543,68 

695 ............................. ............................. 

696 ............................. ............................. 
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
 
 

TERREINEN EN GEBOUWEN 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 

Overboekingen van een post naar een andere  ....................................(+)/(-) 
 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt ........................................................................................................ 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Teruggenomen ............................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 

8191P 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
152.760.495,69 

 

 
8161 

 
 

3.320.583,98 

 

8171 198.758,48 

8181 10.891.023,08 

8191 166.773.344,27 

 

8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 

 

 
8211 

 
 

........................ 

 

8221 ........................ 

8231 ........................ 

8241 ........................ 

8251 ........................ 

 

8321P xxxxxxxxxxxxxxx 40.581.105,27 

 

 
8271 

 
 

3.239.096,96 

 

8281 ........................ 

8291 ........................ 

8301 65.236,89 

8311 ........................ 

8321 43.754.965,34 

(22) 123.018.378,93 
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MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 

Overboekingen van een post naar een andere  ....................................(+)/(-) 
 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt ........................................................................................................ 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Teruggenomen ............................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 

8193P 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
577.921,54 

 

 
8163 

 
 

62.821,69 

 

8173 ........................ 

8183 ........................ 

8193 640.743,23 

 

8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 

 

 
8213 

 
 

........................ 

 

8223 ........................ 

8233 ........................ 

8243 ........................ 

8253 ........................ 

 

8323P xxxxxxxxxxxxxxx 478.320,24 

 

 
8273 

 
 

44.131,75 

 

8283 ........................ 

8293 ........................ 

8303 ........................ 

8313 ........................ 

8323 522.451,99 

(24) 118.291,24 
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ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 

Overboekingen van een post naar een andere  ....................................(+)/(-) 
 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt ........................................................................................................ 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Teruggenomen ............................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 

8196P 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
35.932.868,42 

 

 
8166 

 
 

16.821.968,71 

 

8176 ........................ 

8186 -10.932.927,25 

8196 41.821.909,88 

 

8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 

 

 
8216 

 
 

........................ 

 

8226 ........................ 

8236 ........................ 

8246 ........................ 

8256 ........................ 

 

8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ 

 

 
8276 

 
 

........................ 

 

8286 ........................ 

8296 ........................ 

8306 ........................ 

8316 ........................ 

8326 ........................ 

(27) 41.821.909,88 
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ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Aanschaffingen ............................................................................................... 

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 

Overboekingen van een post naar een andere  ....................................(+)/(-) 
 

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt ........................................................................................................ 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 
 

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt .......................................................................................................... 

Teruggenomen ............................................................................................... 

Verworven van derden .................................................................................... 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 

Overgeboekt van een post naar een andere  ........................................(+)/(-) 
 

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 
 

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar  .................................................................(+)/(-) 
 

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 

 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 

 

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 
 

Mutaties tijdens het boekjaar 

Toevoegingen ................................................................................................. 

Terugbetalingen .............................................................................................. 

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 

Wisselkoersverschillen  .........................................................................(+)/(-) 

Overige mutaties  ...................................................................................(+)/(-) 

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE 

BOEKJAAR ........................................................................................................... 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 

8393P 
 
 

8363 

8373 

8383 

 
8393 

 
8453P 
 
 

8413 

8423 

8433 

8443 

 
8453 

 
8523P 
 
 

8473 

8483 

8493 

8503 

8513 

 
8523 

 
8553P 

 
8543 

 
8553 
 

 
(284) 
 
 
 

 
285/8P 
 
 

8583 

8593 

8603 

8613 

8623 

8633 

(285/8) 

 
8653 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
........................ 

........................ 

........................ 
 

........................ 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
........................ 

........................ 

........................ 

........................ 
 

........................ 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 
 

........................ 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 

........................ 
 

........................ 
 
 

........................ 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
........................ 

4.157,50 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 
 

402,00 
 
 

........................ 

 

 
........................ 

 

........................ 

 

........................ 

 

........................ 

 

4.559,50 
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) 
 
 
 

OVERIGE GELDBELEGGINGEN 

Aandelen .......................................................................................................... 

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 

Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 

Vastrentende effecten ..................................................................................... 

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 
 

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

hoogstens één maand ............................................................................. 

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... meer 

dan één jaar .................................................................................... 

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 

 
 
 
 
 

 
OVERLOPENDE REKENINGEN 

 

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 

Kosten aan te kopen onroerende goederen ...................................................................................................... 

Erelonen toekomstige projecten ........................................................................................................................ 

Verkregen opbrengsten ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Boekjaar 

 
 
 
 

3.035,26 

5.115,68 

111.464,45 

........................ 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 

51 

 

 
........................ 

 

 
........................ 

8681 ........................ ........................ 

8682 ........................ ........................ 

52 ........................ ........................ 

8684 ........................ ........................ 

53 ........................ ........................ 

 

8686 ........................ ........................ 

8687 ........................ ........................ 

8688 ........................ ........................ 

8689 ........................ ........................ 
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
 
 
 

STAAT VAN HET KAPITAAL 

 

Maatschappelijk kapitaal 

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 

 

 
Wijzigingen tijdens het boekjaar 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Samenstelling van het kapitaal 

Soorten aandelen 

aandelen met nominale waarde 50 euro .................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Aandelen op naam .......................................................................................... 

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 

 
 

 
Niet-gestort kapitaal 

Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ 

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Diverse aandeelhouders ............................................................................ 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 
 
 

Eigen aandelen 

Gehouden door de vennootschap zelf 

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 

Gehouden door haar dochters 

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 
 

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten 

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten 

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 
 

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 

 
100P 

(100) 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 

100.000,00 

 
 
 
 

100.000,00 

 

 
Codes Bedragen Aantal aandelen 

  
........................ 

 
........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

  
100.000,00 

 
2.000 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

8702 xxxxxxxxxxxxxx ........................ 

8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................ 

 

Codes 
Niet-opgevraagd 

bedrag 

Opgevraagd, niet-

gestort bedrag 

 

 
(101) 

 

54.296,80 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................ 

 
54.296,80 0,00 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 
Codes Boekjaar 

 
 
 

8721 

 
 

 
........................ 

8722 ........................ 

 
8731 

 

........................ 

8732 ........................ 

 

 
8740 

 

........................ 

8741 ........................ 

8742 ........................ 

 
8745 

 

........................ 

8746 ........................ 

8747 ........................ 

8751 ........................ 
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Aandelen buiten kapitaal 

Verdeling 

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 

 
 
 
 
 
 

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE 

KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN 

Codes Boekjaar 

 
 
 

8761 

 
 

 
........................ 

8762 ........................ 

 
8771 

 

........................ 

8781 ........................ 
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 
 
 
 

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, 

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD 

 

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

Financiële schulden ............................................................................................................................ 

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 

Overige leningen ............................................................................................................................ 

Handelsschulden ................................................................................................................................. 

Leveranciers ................................................................................................................................... 

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 

Overige schulden ................................................................................................................................ 

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... 

 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden ............................................................................................................................ 

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 

Overige leningen ............................................................................................................................ 

Handelsschulden ................................................................................................................................. 

Leveranciers ................................................................................................................................... 

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 

Overige schulden ................................................................................................................................ 

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 

 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 

Financiële schulden ............................................................................................................................ 

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 

Overige leningen ............................................................................................................................ 

Handelsschulden ................................................................................................................................. 

Leveranciers ................................................................................................................................... 

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 

Overige schulden ................................................................................................................................ 

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 

Codes Boekjaar 

 
 
 
 
 

8801 

 
 
 
 
 

7.662.156,23 

8811 ........................ 

8821 ........................ 

8831 ........................ 

8841 7.440.983,34 

8851 221.172,89 

8861 ........................ 

8871 ........................ 

8881 ........................ 

8891 ........................ 

8901 31.949,34 

(42) 7.694.105,57 

 

8802 

 
19.627.531,09 

8812 ........................ 

8822 ........................ 

8832 ........................ 

8842 19.627.531,09 

8852 ........................ 

8862 ........................ 

8872 ........................ 

8882 ........................ 

8892 ........................ 

8902 ........................ 

8912 19.627.531,09 

 

8803 

 
105.990.606,33 

8813 ........................ 

8823 ........................ 

8833 ........................ 

8843 105.990.606,33 

8853 ........................ 

8863 ........................ 

8873 ........................ 

8883 ........................ 

8893 ........................ 

8903 1.610.415,92 

8913 107.601.022,25 
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GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) 

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 

Financiële schulden ............................................................................................................................ 

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 

Overige leningen ............................................................................................................................ 

Handelsschulden ................................................................................................................................. 

Leveranciers ................................................................................................................................... 

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 

Overige schulden ................................................................................................................................ 

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 
 

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 
van de onderneming 

Financiële schulden ............................................................................................................................ 

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 

Overige leningen ............................................................................................................................ 

Handelsschulden ................................................................................................................................. 

Leveranciers ................................................................................................................................... 

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 

Belastingen ..................................................................................................................................... 

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 

Overige schulden ................................................................................................................................ 

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd 
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 

 
 
 

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 

Belastingen (post 450/3 van de passiva) 

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 
 

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva) 

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 

Codes Boekjaar 

 
 
 

 
8921 

 
 
 

........................ 

8931 ........................ 

8941 ........................ 

8951 ........................ 

8961 ........................ 

8971 ........................ 

8981 ........................ 

8991 ........................ 

9001 ........................ 

9011 ........................ 

9021 ........................ 

9051 ........................ 

9061 ........................ 

 

 
8922 

 

........................ 

8932 ........................ 

8942 ........................ 

8952 ........................ 

8962 ........................ 

8972 ........................ 

8982 ........................ 

8992 ........................ 

9002 ........................ 

9012 ........................ 

9022 ........................ 

9032 ........................ 

9042 ........................ 

9052 ........................ 

 

9062 ........................ 

 
Codes Boekjaar 

 
 
 

 
9072 

 
 
 

........................ 

9073 556.734,54 

450 621,58 

 
9076 

 
........................ 

9077 89.176,48 
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OVERLOPENDE REKENINGEN 

 

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 

Toe te rekenen intresten aan VMSW huur ........................................................................................................ 

Toe te rekenen intresten annuiteit DF ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Boekjaar 

 
 
 
 

335.475,96 

4.969,65 

........................ 

........................ 
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BEDRIJFSRESULTATEN 
 
 
 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Netto-omzet 

Uitsplitsing per bedrijfscategorie 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Uitsplitsing per geografische markt 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

Andere bedrijfsopbrengsten 

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ....................................................................................................... 
 

BEDRIJFSKOSTEN 

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft 
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister 

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 

Personeelskosten 

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 

Andere personeelskosten  ...................................................................(+)/(-) 

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 
 

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)  ................................(+)/(-) 
 

Waardeverminderingen 

Op voorraden en bestellingen in uitvoering 

Geboekt ................................................................................................... 

Teruggenomen ......................................................................................... 

Op handelsvorderingen 

Geboekt ................................................................................................... 

Teruggenomen ......................................................................................... 
 

Voorzieningen voor risico's en kosten 

Toevoegingen ............................................................................................... 

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 
 

Andere bedrijfskosten 

Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 

Andere .......................................................................................................... 

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen 

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

  
 
 
 
 

........................ 

 
 
 
 
 

........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 
........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

 

740 

 
170.231,98 

 
502.254,76 

 
 
 

9086 

 
 

17 

 
 

17 

9087 14,9 14,6 

9088 21.582 20.587 

 
620 

 

662.408,20 
 

645.616,08 

621 180.450,35 171.878,24 

622 43.733,46 49.005,23 

623 25.544,05 32.887,57 

624 ........................ ........................ 

 
635 

 

........................ 
 

........................ 

 
 

9110 

 

........................ 

 

........................ 

9111 ........................ ........................ 

 

9112 22.509,90 23.202,13 

9113 632,67 816,72 

 
9115 

 

3.351.466,90 
 

3.492.175,00 

9116 3.492.175,00 3.301.789,00 

 
640 

 

647.183,90 
 

638.702,28 

641/8 13.762,18 1.282,34 

 

9096 

 
........................ 

 
........................ 

9097 ........................ ........................ 

9098 ........................ ........................ 

617 ........................ ........................ 
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
 
 
 

FINANCIËLE RESULTATEN 

Andere financiële opbrengsten 

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

resultatenrekening 

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 

Interestsubsidies ...................................................................................... 

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten 

Diverse financiële opbrengsten ................................................................ 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 
 

Waardeverminderingen op vlottende activa 

Geboekt ........................................................................................................ 

Teruggenomen ............................................................................................. 
 

Andere financiële kosten 

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van 

vorderingen ............................................................................................ 
 

Voorzieningen met financieel karakter 

Toevoegingen ............................................................................................... 

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 
 

Uitsplitsing van de overige financiële kosten 

Diverse financiële kosten  ....................................................................(+)/(-) 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

UITZONDERLIJKE RESULTATEN 

 

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten 

Meerwaarde bij de realisatie van de vaste activa .............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten 

Diverse uitzonderlijke kosten ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Boekjaar 

689.078,89 

........................ 

........................ 

7.096,22 

........................ 

........................ 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 
 
 
 

9125 

 
 
 
 
 
 

308.634,85 

 
 
 
 
 
 

302.108,06 

9126 531.342,35 190.032,17 

 
106,03 3.216,19 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 

6501 ........................ ........................ 

6503 61.670,48 96.282,36 

 
6510 

 

........................ 
 

........................ 

6511 ........................ ........................ 

 

653 

 
........................ 

 
........................ 

 
6560 

 

........................ 
 

........................ 

6561 ........................ ........................ 

  

729,64 
 

983,09 

 ........................ ........................ 

 ........................ ........................ 
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BELASTINGEN EN TAKSEN 
 
 
 

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar 

 
 
 
 
 
 
 

Bronnen van belastinglatenties 

Actieve latenties ................................................................................................................................ 

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... Andere 

actieve latenties 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Passieve latenties .............................................................................................................................. 

Uitsplitsing van de passieve latenties 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE 

VAN DERDEN 

 

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde 

Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 

Door de onderneming ................................................................................... 
 

Ingehouden bedragen ten laste van derden als 

Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 

Roerende voorheffing ................................................................................... 

Codes Boekjaar 

 
 

9134 

 

 
621,58 

9135 ........................ 

9136 ........................ 

9137 621,58 

9138 88,90 

9139 88,90 

9140 ........................ 

  
........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 

Codes Boekjaar 

 

 
9141 

 
 

........................ 

9142 ........................ 

 
........................ 

 ........................ 

 ........................ 

9144 ........................ 

 
........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 

Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

 
 
 
 

 
9145 

 
 
 
 

470.911,36 

 
 
 
 
 

270.565,28 

9146 1.279.191,57 1.312.498,71 

 
9147 

 

201.844,20 
 

212.238,65 

9148 ........................ ........................ 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
 
 

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN 

ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 
 

Waarvan 

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 

gewaarborgd ...................................................................................................................................... 

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN 

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming 

Hypotheken 

Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 

Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden 

Hypotheken 

Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 

Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO 

VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN 

OPGENOMEN 

Borgstelling aannemers ..................................................................................................................... 

Aankoopverplichting leveranciers begroot op .................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

TERMIJNVERRICHTINGEN 

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 

Codes Boekjaar 

 

 
9149 

 

........................ 

 
9150 

 

........................ 

9151 ........................ 

9153 ........................ 

 
 

 
9161 

 
 
 

........................ 

9171 ........................ 

9181 ........................ 

9191 ........................ 

9201 ........................ 

 

 
9162 

 
 

........................ 

9172 ........................ 

9182 ........................ 

9192 ........................ 

9202 ........................ 

  

 
2.371.600,09 

 10.800.000,00 

 ........................ 

  

........................ 

 ........................ 

 ........................ 

  

........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 
9213 

 
........................ 

9214 ........................ 

9215 ........................ 

9216 ........................ 
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF 

DIENSTEN 

 
 
 
 
 

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN 

Erfpacht voor de grond te Herzele (Kloosterpand) voor 99 jaar en voor een bedrag van 942,00 Euro per jaar tot en met 2093. 

(942,00 Euro x 78 jaar = 73.476,00 Euro) 

 
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN 

TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT 

VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN 

 
 
 

 

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN 

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 
 

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN 

 
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de 
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de 
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden 
vermeld 
 
 
 
 
 

 
ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Codes Boekjaar 

 
 

9220 

 

 
........................ 
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET 
 
 

 

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING 

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE 

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF 

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN 

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening 
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon 

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 

 
 
 

 

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) 

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap door de commissaris(sen) 

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) 

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 

 
 

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 

Codes Boekjaar 

 
 
 
 
 
 

 
9500 

 
 
 
 
 

 
........................ 

 
 
 

9501 

 

 
........................ 

 
 
 

9502 

 

 
........................ 

 
 
 
 

9503 

 
 
 

 

........................ 

9504 ........................ 

 

Codes Boekjaar 

 
 

 
9505 

 
 
 

7.400,17 

 

95061 

 
........................ 

95062 ........................ 

95063 ........................ 

 

95081 

 
........................ 

95082 ........................ 

95083 ........................ 
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SOCIALE BALANS 

 
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 339 .......... .......... .......... .......... 

 
 

 

 

 
STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN 

 
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN 

INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER 

 
Tijdens het boekjaar 
 

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds ..................................................................................... 

Deeltijds ................................................................................... 

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 
 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 

Voltijds ..................................................................................... 

Deeltijds ................................................................................... 

Totaal ....................................................................................... 
 

Personeelskosten 

Voltijds ..................................................................................... 

Deeltijds ................................................................................... 

Totaal ....................................................................................... 
 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 

 

 

Tijdens het vorige boekjaar 
 

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 

Personeelskosten ......................................................................... 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 

Codes Totaal 1.   Mannen 2.   Vrouwen 

 

 
1001 

 
 

10,5 

 
 

5,6 

 
 

4,9 

1002 6,4 1,0 5,4 

1003 14,9 6,4 8,5 

 
1011 

 
16.934 

 
9.102 

 
7.832 

1012 4.648 1.245 3.403 

1013 21.582 10.347 11.235 

 
1021 

 
696.687,64 

 
371.566,74 

 
325.120,90 

1022 215.448,42 33.663,82 181.784,60 

1023 912.136,06 391.789,99 520.346,07 

1033 ........................ ........................ ........................ 

 

Codes P.   Totaal 1P.  Mannen 2P.  Vrouwen 

1003 14,6 6,7 7,9 

1013 20.587 10.132 10.455 

1023 899.387,12 ........................ ........................ 

1033 ........................ ........................ ........................ 
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN 

INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg) 

 
 
 
 

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 
 

Aantal werknemers .................................................................... 
 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 

Volgens het geslacht en het studieniveau 

Mannen .................................................................................... 

lager onderwijs .................................................................... 

secundair onderwijs ............................................................ 

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 

universitair onderwijs .......................................................... 

Vrouwen .................................................................................. 

lager onderwijs .................................................................... 

secundair onderwijs ............................................................ 

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 

universitair onderwijs .......................................................... 
 

Volgens de beroepscategorie 

Directiepersoneel ..................................................................... 

Bedienden ............................................................................... 

Arbeiders ................................................................................. 

Andere ..................................................................................... 

 
 
 

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN 
 
 
 

 
Tijdens het boekjaar 
 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 

Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 

 
Codes 

1.   Voltijds 2.   Deeltijds 3.    Totaal in 
voltijdse 
equivalenten 

105 11 6 15,1 

 
110 

 
8 

 
6 

 
12,1 

111 1 ........................ 1,0 

112 ........................ ........................ ........................ 

113 2 ........................ 2,0 

 
120 

 
6 

 
1 

 
6,8 

1200 ........................ ........................ ........................ 

1201 1 ........................ 1,0 

1202 5 1 5,8 

1203 ........................ ........................ ........................ 

121 5 5 8,3 

1210 ........................ 1 0,5 

1211 ........................ 4 2,8 

1212 5 ........................ 5,0 

1213 ........................ ........................ ........................ 

 
130 

 
........................ 

 
........................ 

 
........................ 

134 11 5 14,6 

132 ........................ 1 0,5 

133 ........................ ........................ ........................ 

 

 

 
Codes 

1.   Uitzendkrachten 2. Ter beschikking 
van de onderneming 
gestelde personen 

150 ........................ ........................ 

151 ........................ ........................ 

152 ........................ ........................ 
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR 
 
 

INGETREDEN 
 

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het 
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die 
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen 
personeelsregister ..................................................................... 
 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 

 
 

 

UITGETREDEN 
 

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring 
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister 
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het 
boekjaar een einde nam ............................................................. 
 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst 

Pensioen .................................................................................. 

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 

Afdanking ................................................................................. 

Andere reden ........................................................................... 

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op 

halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming 

....................................................................... 

 
Codes 

1.   Voltijds 2.   Deeltijds 3.    Totaal in 
voltijdse 
equivalenten 

 
 
 
 

205 

 
 

 
5 

 
 

 
........................ 

 
 

 
5,0 

 
210 

 
1 

 
........................ 

 
1,0 

211 4 ........................ 4,0 

212 ........................ ........................ ........................ 

213 ........................ ........................ ........................ 

 

 
Codes 

1.   Voltijds 2.   Deeltijds 3.    Totaal in 
voltijdse 
equivalenten 

 
 
 
 

305 

 
 

 
4 

 
 

 
1 

 
 

 
4,8 

 
310 

 
1 

 
1 

 
1,8 

311 3 ........................ 3,0 

312 ........................ ........................ ........................ 

313 ........................ ........................ ........................ 

 
340 

 
........................ 

 
........................ 

 
........................ 

341 ........................ 1 0,8 

342 ........................ ........................ ........................ 

343 4 ........................ 4,0 

 
350 

 
........................ 

 
........................ 

 
........................ 
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR 
 
 
 

 
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten 
laste van de werkgever 

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 

 

Totaal van de minder formele en informele voortgezette 
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever 

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 
 

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de 
werkgever 

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 

Codes Mannen Codes Vrouwen 

 
 

 
5801 

 
 

........................ 

 
 

 
5811 

 
 

........................ 

5802 ........................ 5812 ........................ 

5803 ........................ 5813 ........................ 

58031 ........................ 58131 ........................ 

58032 ........................ 58132 ........................ 

58033 ........................ 58133 ........................ 

 

 
5821 

 

........................ 

 

 
5831 

 

........................ 

5822 ........................ 5832 ........................ 

5823 ........................ 5833 ........................ 

 

 
5841 

 

........................ 

 

 
5851 

 

........................ 

5842 ........................ 5852 ........................ 

5843 ........................ 5853 ........................ 
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WAARDERINGSREGELS 

 
REGELS INZAKE DE WAARDERINGEN VAN DE INVENTARIS, DE VASTSTELLING EN DE AANPASSING VAN DE 

AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN EN VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN. 

 

Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur worden de samenstellende elementen van het 

patrimonium vermeld tegen de aankoopprijs of de waarde van de opbouw, de schulden en de 

schuldvorderingen tegen het nog verschuldigd bedrag. 

In de aankoopprijs of de waarde van de opbouw zijn de intercalaire intresten op ontleende kapitalen 

begrepen die betrekking hebben op de periode die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken 

actief voorafgaat. 

 
De lineaire afschrijvingen worden berekend als volgt: 

- gronden: nihil 

- bebouwde gronden (vanaf 1997): nihil 

- de verhuurde woningen tot en met 1996 over 66 jaar: 1,5% van 5/6 van de kostprijs 

(grond inbegrepen) 

- de verhuurde woningen vanaf 1997 tot en met 2010: over 50 jaar: 2% van de kostprijs van de werf 

(grond niet inbegrepen) 

- de verhuurde woningen vanaf 2011 over 33 jaar: 3,03% van de kostprijs van de werf 

(grond niet inbegrepen) 

- renovatiewerken aan woningen van voor 1996, uitgevoerd voor 1996: 

over 20 jaar: 5% van de kostprijs 

- renovatiewerken aan woningen van voor 1996, uitgevoerd vanaf 1996: 

over 15 jaar: 6,67% van de kostprijs van dakrenovaties en keukeninstallaties over 

20 jaar: 5% van de kostprijs voor het vernieuwen van opritten 

over 33 jaar: 3,03% van de kostprijs voor het vernieuwen van electrische installaties over 

50 jaar: 2% van de kostprijs voor de renovatie van de woning 

- renovatiewerken aan woningen van voor 1996, uitgevoerd vanaf 2011: 

over 15 jaar: 6,67% van de kostprijs voor het: 

vernieuwen van keukenmeubilair en -toestellen vernieuwen van badkamermeubilair 

en -toestellen vernieuwen van binnenschrijnwerk 

vernieuwen van vloerbekleding 

vernieuwen van electrische uitrusting van de woning plaatsing van nieuwe CV-ketels 

met hoog rendement plaatsing van ventilatiesystemen 

over 20 jaar: 5% van de kostprijs voor het vernieuwen van opritten over 

33 jaar: 3,03% van de kostprijs voor het: 

vernieuwen van installaties voor centrale verwarming vernieuwen van 

buitenschrijnwerk 

vernieuwen van dakbedekking 

vernieuwen van het volledig parament van buitengevels vernieuwen van liften 

- renovatiewerken aan woningen vanaf 1997: 

over 15 jaar: 6,67% van de kostprijs 

over 20 jaar: 5% van de kostprijs voor het vernieuwen van opritten 

- de garages, autoboxen en bergplaatsen: 

over 33 jaar: 3,03% van de kostprijs 

over 50 jaar: 2% van de kostprijs voor de garages vanaf 2002 tot en met 2010 

- de administratieve gebouwen: 

over 33 jaar of 3,03% van de waarde van het gebouw 

over 15 jaar of 6,67% van de prijs voor vernieuwen verwarmingsinstallatie over 

10 jaar of 10% van de kostprijs van de airco-installatie en videofoon 

- de installatie voor centrale verwarming: 

over 20 jaar: 5% van de aanschaffingswaarde (werken voor 1996) over 10 

jaar: 10% van de aanschaffingswaarde voor accumulatoren over 15 jaar: 

6,67% van de aanschaffingswaarde (werken vanaf 1996) 

- de boilers over 5 jaar: 20% van de aanschaffingswaarde 
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- de andere gebouwen: 

over 33 jaar: 3% van de kostprijs 

over 10 jaar: 10% van de kostprijs van de poort van het magazijn 

over 15 jaar: 6,67% van de kostprijs van de renovatiewerken uitgevoerd vanaf 1996 over 

10 jaar: 10% van de kostprijs van het meubilair in andere gebouwen 

- de erfpacht over 99 jaar: 1,01% van de betaalde erfpacht 

- het onderhoudsmaterieel over 5 jaar: 20% van de aanschaffingswaarde 

- het meubilair over 10 jaar: 10% van de aanschaffingswaarde 

over 5 jaar: 20% van de aanschaffingswaarde 

- het kantoormaterieel over 5 jaar: 20% van de aanschaffingswaarde 

- het informaticamaterieel: 

over 5 jaar of 20% van de aanschaffingswaarde 

over 3 jaar of 33,33% van de aanschaffingswaarde van computerinstallaties vanaf 1999 over 

2 jaar of 50% van de aanschaffingswaarde voor uitbreiding software 

- het rollend materieel over 5 jaar: 20% van de aanschaffingswaarde 

Tijdens het jaar waarin het activabestanddeel (alle afschrijfbare immateriële en materiële vaste 

activa) is verkregen of tot stand is gebracht, wordt het pro rata afgeschreven en dit ongeacht het 

afschrijvingsregime. 

De activa in aanbouw bevatten geen intern geproduceerde activa van het boekjaar. 

 
De voorraad wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde volgens de methode FIFO. 

De voorraad grond wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde + direct opeisbare kosten. 

De voorraad gebouwen in opbouw wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde + intercalaire intrest. 

De voorraad afgewerkte woningen wordt als volgt gewaardeerd: individualisering van de prijs van elk 

bestanddeel, vermeerderd met de intercalaire intresten en algemene kosten en verminderd met de 

bouwsubsidie. 

 

De rubriek "overige vorderingen" bevat een totaal bedrag van € 1.945.282,63 aan nog te ontvangen 

kapitaalsubsidies op het einde van het boekjaar. 

 

 
De afboekingen op de kapitaalsubsidie gebeuren op basis van de toegepaste afschrijving op het vast 

actief waarop de subsidie betrekking heeft: 

- voor Dorps- en Stadsherwaardering: 

Steen/Bokerstraat 1° fase: 1,5% van 5/6 van de toegekende subsidie Keizer/De 

Ridderstraat 1° fase: 1,5% van 5/6 van de toegekende subsidie Keizer/De 

Ridderstraat 2° fase: 1,5% van 5/6 van de toegekende subsidie 

Centrale verwarming Steen/Bokerstraat 1° fase: 5% van de toegekende subsidie 

Steen/Bokerstraat 2° fase: 2% van de toegekende subsidie 

Steenstraat 3° fase: 2% van de toegekende subsidie 

- Voor Vlaamse Tewerkstellingsconferentie: 

Outer, buitenschrijnwerk: 6,667% van de toegekende subsidie 

- Voor Inbreidingsgerichte projecten in Kansarme Buurten: 

Aalst, Sint-Jan De Deo: 1,5% van 5/6 van de toegekende subsidie Aalst, 

Withuisstraat: 1,5% van 5/6 van de toegekende subsidie Geraardsbergen, 

Concordia 3° fase: 2% van de toegekende subsidie 

- Voor Bouw en Renovatie: 

Deftinge, Hekkouter-/Kerkstraat: 2% van de toegekende subsidie 

Geraardsbergen, Concordia 4° fase: 2% van de toegekende subsidie 

Ninove, Geraardsbergsestraat 30: 2% van de toegekende subsidie Ninove, 

Polder 1° fase: 2% van de toegekende subsidie 

Geraardsbergen, renovatie Frans Renswijk 18: 2% van de toegekende subsidie 

Herzele, Schoolstraat: 2% van de toegekende subsidie 

Aalst, O.L. Vrouwplein: 2% van de toegekende subsidie Zottegem, 

Tramstatie 1° fase: 2% van de toegekende subsidie Welle, 

Kersenweg/Langestraat: 2% van de toegekende subsidie 

Letterhoutem, Kerkstraat: 2% van de toegekende subsidie Welle, 

Herststraat, 4° fase: 2% van de toegekende subsidie 

- Voor Sloop- en Infrastructuurwerken: 
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Zottegem, Meire/Ledebergstraat: 2% van de toegekende subsidie Bambrugge, 

Oudstwg/Prinsdaal 1° fase: 2% van de toegekende subsidie Denderleeuw, 

Rodenbachtstraat: 2% van de toegekende subsidie Bambrugge, 

Oudstwg/Prinsdaal 2° fase: 2% van de toegekende subsidie Zottegem, Nieuw-

/Kazernestraat: 2% van de toegekende subsidie Letterhoutem, Kerkstraat: 

2% van de toegekende subsidie 

Welle, Kersenweg/Langestraat: 2% van de toegekende subsidie 

Ninove, Nederwijk 161: 3,03% van de toegekende subsidie 

 

De voorziening voor grote onderhouds- en herstellingswerken wordt aangelegd op basis van een 

geactualiseerde planning van grote onderhouds- en herstellingswerken, waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen de periodiek terugkerende en de andere grote onderhouds- en 

herstellingswerken. 

 
De huurwaarborgen van de huurders zijn geplaatst bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

(afgekort VMSW) zoals voorzien in het Kaderbesluit Sociale Huur van 12.10.2007, volgens de 

voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering. 

Op 31 december 2015 is er door onze vennootschap € 1.589.166,74 geplaatst bij de VMSW. 

 
Het loon van de Algemeen Directeur is volgens onderstaande Salarisschaal:  

     Salarisschaal Minimum Maximum 

A213 € 38.030,00 € 54.780,00 

brutojaarbezoldiging (aan 100%) 

 

Vakantiegeld Eindejaarstoelage Dienstwagen 

€ 7.342,51 € 7.198,55 Ja 

 

Managementtoelage Minimum Maximum 

€ 0,00 € 0,00 

(t.o.v. 20% geïndexeerd jaarsalaris) 

 

Type pensioenregeling Minimum Maximum 

Te bereiken doel € 0,00 € 0,00 

 

(t.o.v. maximale pensioen Vlaams ambtenaar met vergelijkbare bezoldiging) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de commissaris 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 




