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De Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting is een vennootschap met een sociaal oogmerk 
en tot nut van het algemeen. Ze is onderworpen aan de Vlaamse Wooncode (decreet van 15 juli 1997) en 
ingeschreven onder het nr. 25 bij de Rechtbank van Koophandel in Mechelen op 4 februari 1977.

De statuten werden op 26 mei 2015 aangepast aan de modelstatuten aan het besluit van de Vlaamse Rege-
ring van 16.05.2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheersaspecten van sociale 
huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 
tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisves-
tingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale 
huisvestingsmaatschappijen.
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Samen bouwen aan wooncomfort

Het vorige jaarverslag 2014 was getiteld ‘It’s all about the money’ en was een oproep aan de 
Vlaamse Overheid om ook voor Willebroek de nodige centen te voorzien voor de vele renova-
tie- en nieuwbouwprojecten die klaar lagen om uitgevoerd te worden.

Die financiële middelen zijn nu vrijgegeven zodat we in 2015 een aantal projecten startklaar 
konden maken en ook al effectief starten met de renovatie en vervanging van een groot aantal 
verouderde woningen.

In de Tuinwijk werden op de site Hoge Heide 48 woningen en duplexappartementen gesloopt. 
Op 23 mei 2016 starten de rioleringswerken en onmiddellijk na het bouwverlof volgt de eerste-
steenlegging van in totaal 70 nieuwe woningen in de hele Tuinwijk.

Net voor het jaareinde 2015 konden in de Viooltjesstraat twee vervangingsbouwprojecten star-
ten: 13 woningen worden vervangen door 14 nieuwe, waaronder meerdere aangepaste gelijk-
vloerse appartementen die rolstoelbezoekbaar zijn. Ook de buitenomgeving wordt aangepakt 
met meer groen en parkeergelegenheid. Eind 2016 moeten de werkzaamheden voltooid zijn.

In de Dahliastraat startte het renovatieproject van tweemaal vijf aaneengesloten woningen. De 
gezinnen die er woonden, werd een aangepaste woning aangeboden volgens hun wensen en 
behoeften. Volkshuisvesting ondersteunde ook de verhuisbewegingen. Midden 2016 kunnen 
nieuwe huurders hun intrek nemen in de totaal gerenoveerde woningen.

Eind december 2015 werd de bouwaanvraag ingediend voor meer dan 300 woningen in de Ak-
kerlaan en op het huidige voetbalveld op het kruispunt Breendonkstraat-Ringlaan. Voor de 70 
sociale koopwoningen in dit project werken we nauw samen met de sociale koopmaatschap-
pijen Kleine Landeigendom Klein-Brabant en Mechelen en omstreken. Voor dit project hebben 
we in 2015 de veiligheidscoördinator en de ontwerper infrastructuur aangesteld. Er werd ook 
een archeologisch vooronderzoek gehouden. Voor de buurtbewoners hebben we twee info- en 
participatiemomenten georganiseerd. 

Alle woningkenmerken van de zowat 900 woningen die Volkshuisvesting de komende tien jaar 
niet zal afbreken, werden geïnventariseerd. Om aan die schat aan informatie te komen, werden 
alle woningen individueel bezocht. De inventaris vormde de basis voor een aanpassing van de 
regels van de rationele bezetting zodat de wachttijd voor kleinere woningen verminderd kan 
worden. De resultaten van het inventarisatieproject zullen ook gebruikt worden om een reno-
vatieplan voor het hele patrimonium op te stellen en uit te voeren.

2015 was ook het jaar waarin vele meerjaren overeenkomsten met aannemers en leveranciers 
werden afgesloten. Dat gebeurde onder andere voor het groenonderhoud van de site Wilgen-
hof, de levering van elektriciteit en gas, de verzekeringsportefeuille, ruimingswerken, contai-
nerdiensten en vloerbekleding.
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Ook werden heel wat technische studies uitgevoerd door externe bureaus, onder meer voor de 
plaatsing van centrale verwarming in 200 woningen, de plaatsing van liften in de seniorenresi-
denties Schuttershof en Stationsplein en de aanpassing van 86 badkamers om het wooncom-
fort te verbeteren van senioren die minder goed te been zijn.

Op het vlak van bewonersparticipatie hebben we naast de bewonersvergaderingen over het 
project Akkerlaan ook deelgenomen aan de gemeentelijke actie Buurt aan de Beurt en pakten 
we in september 2015 uit met een heuse Inspiratiedag over Bouwen en Wonen in Willebroek.

De ondertekening van de huurcontracten door de nieuwe huurders gebeurt nu maandelijks in 
groep in plaats van individueel. Over de voordelen van zo’n gezamenlijke ondertekening leest 
u verder in dit jaarverslag.

In samenwerking met de Gemeente Willebroek werd het lokaal toewijzingsreglement gewijzigd. 
Er wordt nu meer voorrang gegeven aan mensen die al lang in Willebroek wonen of gewoond 
hebben. Ook worden alle gelijkvloerse appartementen aangepast en voortaan vrijgehouden 
voor mensen met een bewezen mobiliteitsbeperking. 

Tot slot heeft Volkshuisvesting in 2015 een belangrijke stap gezet in de evolutie naar een echte 
woonmaatschappij. We hebben nu zelf een infoloket sociale koop. Geïnteresseerde kandidaat-
kopers kunnen ook bij Volkshuisvesting terecht voor inlichtingen over sociale koopwoningen en 
kunnen zich bij ons inschrijven in het wachtregister.

2016 kondigt zich even beloftevol aan als vorig jaar. Door onze opgedreven externe commu-
nicatie hoeft u gelukkig geen jaar meer te wachten om over de verdere evolutie van sociaal 
wonen in Willebroek alles te weten te komen.

Andy Dilles 
Directeur 
23 mei 2016 
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1. MAnAgeMent 
rapportering

1. Patrimonium
Sinds haar oprichting bouwde Volkshuisvesting Willebroek 1.987 woongelegenheden:

1.271 eengezinswoningen• 
228 duplexwoningen (met 1 of 2 bouwlagen)• 
488 appartementen: 303 hoogbouw en 185 laagbouw • 

In 2015 heeft geen enkele huurder zijn kooprecht uitgeoefend. Eén woning – Breendonk-
straat 65 – werd aan de zittende huurder verkocht. In 2014 werden twee woningen aan 
de zittende huurders verkocht. De jaren daarvoor waren dat er telkens drie.

Er werden 9 woningen openbaar verkocht omdat de renovatiekosten te hoop opliepen 
en er geen subsidiegarantie van de Vlaamse Overheid was. Het betreft de volgende 
woningen:

Breendonkstraat 91, 137 en 147• 
C. Broeckmeyerstraat 43 en 102• 
Polderstraat 22• 
Dahliastraat 11• 
A. Dezaegerplein 9• 
Ringlaan 190 • 

De 28 bejaardenwoningen Wilgenhof, die Volkshuisvesting overgekocht heeft van het 
OCMW van Willebroek, zijn op 1 maart 2015 in verhuring gegaan en op dat ogenblik 
toegevoegd aan het sociaal verhuurbare patrimonium.
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Het totaal van 1.492 sociale huurwoningen kan als volgt ingedeeld worden:

Volkshuisvesting heeft ook 365 garages, 74 staanplaatsen en 21 carports in verhuring.

Sinds haar oprichting heeft Volkshuisvesting 474 woningen verkocht, verdeeld over de 
volgende  wijken:

169 in de Tuinwijk• 
105 in Willebroek-Stad• 
87 in Tisselt• 
50 in Blaasveld• 
29 in Heindonk• 
24 in Merkezeel• 
10 in Molenweg • 

grondvoorraad

De totale grondvoorraad van 137.566,08 m² is als volgt onderverdeeld per wijk/deelgemeente:

In 2016-2017 zal de grondvoorraad meer dan gehalveerd worden met de aansnijding 

Wijk Aantal
Willebroek-stad 803
Tisselt 180
Tuinwijk + Appeldonkstraat 120
Merkezeel 114
Blaasveld 66
Nonnenvijverstraat + Stationsplein 48
Molenweg 46
August Van Landeghemstraat (D’Oude Post) 41
Heindonk 33
Residentie Den Blijk (Appeldonkstraat) 10
Wilgenhof 28
Mechelsesteenweg 3

Wijk/deelgemeente Voorraad
Akkerlaan 59.845,08 m²
Willebroek-stad (voetbalveld kruising Breendonk-
straat-Ringlaan)

11.180,00 m²

Tisselt 36.323,00 m²
Blaasveld 30.218,00 m²
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van de grond in de Akkerlaan en Willebroek-stad voor fasen 1A en 1B van het Master-
project Willebroek-stad.

1. Bezettingsgraad

De stijging met 18 eenheden ten opzichte van 1 januari 2015 wordt verklaard door de 
inhuurname van de 28 aangekochte bejaardenwoningen aan het Wilgenhof en de ver-
koop van 10 woningen.

Doordat de aangekochte woningen van het Wilgenhof bewoond bleven door de zitten-
de huurders en de leegstand verder daalde met 14 eenheden, steeg de bezettingsgraad 
tot 91%, het hoogste percentage sinds jaren.

2. Reden leegstand

De totale leegstaand daalde in 2015 met 14 eenheden, deels door de openbare ver-
koop van 9 leegstaande woningen. Belangrijk is dat er geen enkele leegstaande woning 
‘nog te bepalen’ is. Dat betekent dat we van iedereen leegstaande woning precies kun-
nen zeggen welke toekomstige bestemming ze heeft (sloop, verkoop, renovatie, …).

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Totaal aantal woningen 1.525 1.474 1.492
Totaal aantal huurders 1.324 1.321 1.354
Leegstand 201 153 138
Bezettingsgraad 87% 90% 91%

01.01.2015 01.01.2016
In afwachting van sloop 81 91
In afwachting van  verkoop 15 7
In afwachting van grondige renovatie 12 0
Sequestordossier 3 0
Gereserveerd voor verplichte herhuisvesting 3 0
In renovatie (gestarte projecten) 3 12
-uitbreiding HTB 0 3
-project DAH 0 9
Kleine renovatie voor tijdelijke/nieuwe verhuring 0 3
Toewijzing in proces 23 20
Structurele leegstand 4 5
Nog te bepalen 8 0
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3.  Aantal slaapkamers in patrimonium versus benodigd aan-
tal slaapkamers volgens gezinssamenstelling/mediaan

Het aantal woongelegenheden met 1 slaapkamer in het patrimonium (20%) is duidelijk 
onvoldoende om aan de behoefte te beantwoorden (46%) volgens de huidige regels 
van de rationele bezetting. Bij de woningen met 2 en 3 slaapkamers zien we het omge-
keerde.

De mismatch tussen vraag en aanbod heeft een impact op de wachttijd van de kandi-
daten. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen komen alleen in aanmerking voor 
een eenslaapkamerwoning en hebben dus een veel langere wachttijd dan gezinnen die 
in aanmerking komen voor een woning met twee of drie slaapkamers (ca. 5 jaar versus 
2,5 jaar). 

Het is een nobel streven van een sociale huisvestingsmaatschappij om het woningaan-
bod zo goed mogelijk op de vraag af te stemmen. Zo wordt de wachttijd voor iedere 
kandidaat die geen al te beperkte keuze aanduidt, vergelijkbaar. 

Dat kan op twee manieren: 

door de typologie van nieuwe woningen af te stemmen op de gezinstypologie van 1. 
de kandidaat-huurders;
door een herkwalificatie van het huidige patrimonium door bijvoorbeeld mini-2. 
mumgroottes te bepalen voor woonkamers en slaapkamers in functie van de 
gezinsgrootte. Zo wordt ook het wooncomfort van de huurders vergroot. 

De raad van bestuur heeft beslist om de minimumgrootte van de woonkamer van wo-
ningen met twee slaapkamers vast te leggen op 20 m². Woningen met drie slaapkamers 
moeten een woonkamer hebben van minimaal 22 m². Hierdoor werden een aantal wo-
ningen ‘gedegradeerd’ van 3 naar 2 slaapkamers en van 2 naar 1 slaapkamer, wat dus 
een beoogde verhoging betekent van het aanbod eenslaapkamerwoningen.

Verder werd beslist om de grootte van de eerste kinderkamer vast te leggen op mini-
maal 8 m². De tweede kinderkamer moet minimaal 6 m² zijn om als kinderkamer be-
schouwd te kunnen worden. Ook deze maatregel leidt tot de degradatie van een aantal 
woningen, zodat het aanbod kleinere woningen wordt vergroot. 

Aantal in  
patrimonium

Aantal nodig 
31/12/2015

% in  
patrimonium

% nodig 
31/12/2015

0/1 slaapkamer 291 335 20% 46%
2 slaapkamers 489 136 33% 19%
3 slaapkamers 643 187 43% 26%
4 slaapkamers 62 48 4% 7%
5/6 slaapkamers 7 14 0% 2%
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Gecumuleerd geeft dat de volgende resultaten op basis van de cijfers van midden 2015.

Conclusies:

Kloof tussen vraag en aanbod van W1/A1 verkleint van 25% naar 11%, wat positief is.• 
Kloof tussen vraag en aanbod van W2/A2 verkleint van 12% naar 11%, wat positief is.• 
Kloof tussen vraag en aanbod van W3/A3 verkleint van 17,5% naar 4,5%, wat positief is. • 

Deze maatregel is per 1 januari 2016 nog niet ingevoerd omdat eerst onderzocht moet 
worden van hoeveel woningen we de zolderruimte kunnen omvormen tot extra kamers.

4. Onderhoud en herstel

Dagelijks ontvangt Volkshuisvesting meldingen voor het uitvoeren van kleine of grote 
herstellingen in en rondom onze huurwoningen. Deze technische meldingen worden 
genoteerd door onze onthaalbediende aan de balie en worden vervolgens doorgege-

Aantal in  
patrimonium

Aantal nodig 
30/06/2015

% in  
patrimonium

% nodig 
30/06/2015

0/1 slaapkamer 
gewoon

169 -> 376

303

11% -> 25%

48%
0/1 slaapkamer 
senioren

175 12%

2 slaapkamers 431 -> 415 108 29% -> 28% 17%
3 slaapkamers 648 -> 457 167 43,5% -> 30,5% 26%
4 slaapkamers 60 40 4% 6%
5/6 slaapkamers 7 11 0,5 % 3%

6 maanden 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015
Technische meldingen 815 926 969
Aanvaarde technische meldingen 815 926 969
Opgestelde werkbons 1.025 1.132 1.177
Bezettingsgraad 87% 90% 91%
    - Eigen personeel 577 657 776
    - Externe aannemers 448 475 401
Afgewerkte werkbons 891 1.001 1.007
    - Eigen personeel 519 616 718
    - Externe aannemers 372 385 289
Aantal oproepen G4S 33* 15
na kantoortijd + sluitingdagen 15 9 21
weekend + feestdagen 18 6
* cijfergegevens op jaarbasis
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ven aan de medewerker van de technische dienst. Deze beoordeelt of de herstellingen 
onder de verantwoordelijkheid vallen van de verhuurder of ten laste zijn van de huurder 
(op basis van het onderhoudsboekje Ziezo). De medewerker van de technische dienst 
bepaalt  de prioriteit van de uit te voeren werken. Hij geeft deze opdrachten door aan 
de technische arbeiders van Volkshuisvesting of aan externe aannemers.

5. Monitoring planning tweejaarlijks onderhoud ketels 
centrale verwarming

Sinds oktober 2014 voert een van onze arbeiders het tweejaarlijkse onderhoud van de 
verwarmingsketels uit. Dat gebeurt aan een lager tarief dan wanneer we deze opdracht 
zouden uitbesteden of de huurders zelf zouden vragen om via een erkend technicus in 
het onderhoud te voorzien. Voor Volkshuisvesting levert dit bovendien de zekerheid 
op dat alle ketels tijdig en correct worden onderhouden, wat de levensduur van onze 
verwarmingsketels verlengt.

6. energierenovatieprogramma 2020
In het jaar 2020 mogen er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer 
zijn. Dit is de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in 
het EnergieRenovatieProgramma 2020. 

Aantal uit te voeren 
Start oktober 2014

2014 
uitgevoerd

2015 2016 2017

962  96 136 365* 365*
Al uitgevoerd 2014 2015 2016 2017

  252 96 (100%) 156 (115%)
Totaal gefactureerd 

aan huurders
2014 2015 2016 2017

151 27 124

* in de werkplanning werd de capaciteit van uitvoering voor de jaren 2016 en 2017 opgedreven.

aantal Nog te 
doen per 

01/01/2014

Nog te 
doen per 

01/01/2015

Nog te 
doen per 

01/07/2015

Nog te 
doen per 

01/01/2016
Dakisolatie 286 223 208  196
Dubbel glas 106  58 58  58
Centrale verwarming 259 248 243 200
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Om dat te realiseren focust de overheid op drie actiepunten: 

alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren;1. 
alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas;2. 
alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels. 3. 

Ook worden muurisolatie en de vervanging van elektrische verwarming aangemoe-
digd.  

Bij nieuwbouwprojecten en grote renovaties verplicht de Energieprestatie- en Binnen-
klimaatregelgeving ons al om energiezuiniger te bouwen. De gemiddelde dikte van dak-
isolatie is de laatste jaren dan ook gestegen van 11 naar 15 cm. Het marktaandeel van 
condensatieketels neemt gestaag toe en ruim 80% van de Vlamingen kiest bij renovatie 
meteen voor hoogrendementsglas. 

In 2014 heeft de raad van bestuur beslist om het bestaande EnergieRenovatieProgram-
ma van Volkshuisvesting te wijzigen en het installeren van centrale verwarming dras-
tisch te versnellen. In 2015 werden twee studies uitgevoerd door een extern technisch 
bureau om elke woning te bezoeken en een bestek op maat van elke woning te maken. 
Daarna werden drie aanbestedingsprocedures gevoerd en werd de bestelling geplaatst 
om in de resterende 200 woningen centrale verwarming te plaatsen. De uitvoering 
daarvan is begin januari 2016 gestart zodat eind dit jaar alle woningen die niet gesloopt 
zullen worden, centrale verwarming zullen hebben.

7. Projecten

Dahliastraat Viooltjesstraat 
(paar)

Viooltjesstraat 
(onpaar)

Breendonk-
straat / C. 

Broeckmeyer-
straat

Aanstelling  ontwerper 30.06.2011 03.10.2013 30.10.2013 Huisarchitect

Gunstig advies voorontwerp 12.08.2013 13.05.2014 09.05.2014 12.05.2014

Bouwvergunning ingediend 26.11.2013 30.10.2014 30.10.2014 02.12.2014 

Bouwvergunning verleend 14.02.2014  13.03.2015 13.03.2015 13.03.2015

Gunstig advies aanbestedings-
dossier

09.05.2014 07.01.2015 09.01.2015 10.09.2015

Publicatie aanbesteding 20.08.2014 16.04.2015 16.04.2015 14.12.2015

Gunning werken 25.09.2014 16.07.2015 16.07.2015 28.04.2016

Bestelling werken 12.03.2015 29.09.2015 27.10.2015

Start werken 20.04.2015 12.11.2015 11.01.2016

Voorzien einde van de werken 02.07.2016 16.12.2016 13.02.2017

Einde van de werken
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Tuinwijk

Architectuur Infrastructuur

Aanstelling  ontwerper 14.03.2012 VMSW

Gunstig advies voorontwerp 13.09.2012 VMSW

Bouwvergunning ingediend 27.12.2013 27.12.2013

Bouwvergunning verleend 18.04.2014 
02.05.2014 
19.09.2014

18.04.2014 

Gunstig advies aanbestedingsdossier 04.09.2014 11.09.2015

Publicatie aanbesteding 11.12.2015 30.10.2015

Gunning werken 24.03.2016 17.12.2015

Bestelling werken 14.03.2016

Start werken 23.05.2016

Voorzien einde van de werken

Einde van de werken

Akkerlaan

Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3 Perceel 4 Infrastructuur

Aanstelling  ontwerper 06.11.2014 06.11.2014 06.11.2014 06.11.2014 25.06.2015

Gunstig advies voorontwerp 08.01.2016 06.01.2016 10.09.2015 14.04.2016 
(percelen 

1-3)

Bouwvergunning ingediend 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 29.03.2016

Bouwvergunning verleend 15.04.2016

Gunstig advies aanbestedingsdossier

Publicatie aanbesteding

Gunning werken

Bestelling werken

Start werken

Voorzien einde van de werken

Einde van de werken



Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek - Jaarverslag 2015 19  

2. Huurders/kandidaat-huurders

1. Referentiehuurder/kandidaat ouder dan 65 jaar

In vergelijking met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen heeft 
Volkshuisvesting een oudere huurderspopulatie dan gemiddeld.

2. Referentiehuurder/kandidaat van niet-Belgische  
nationaliteit

De afgelopen twee jaar zijn zowel het aantal huurders van niet-Belgische nationaliteit 
als het aantal kandidaat-huurders van niet-Belgische nationaliteit toegenomen. Daar-
mee scoort Volkshuisvesting merkelijk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen.

3. Referentiehuurder/kandidaat is alleenstaande (al dan 
niet met kinderen)

Tuinwijk

Architectuur Infrastructuur

Aanstelling  ontwerper 14.03.2012 VMSW

Gunstig advies voorontwerp 13.09.2012 VMSW

Bouwvergunning ingediend 27.12.2013 27.12.2013

Bouwvergunning verleend 18.04.2014 
02.05.2014 
19.09.2014

18.04.2014 

Gunstig advies aanbestedingsdossier 04.09.2014 11.09.2015

Publicatie aanbesteding 11.12.2015 30.10.2015

Gunning werken 24.03.2016 17.12.2015

Bestelling werken 14.03.2016

Start werken 23.05.2016

Voorzien einde van de werken

Einde van de werken

Akkerlaan

Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3 Perceel 4 Infrastructuur

Aanstelling  ontwerper 06.11.2014 06.11.2014 06.11.2014 06.11.2014 25.06.2015

Gunstig advies voorontwerp 08.01.2016 06.01.2016 10.09.2015 14.04.2016 
(percelen 

1-3)

Bouwvergunning ingediend 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 23.12.2015 29.03.2016

Bouwvergunning verleend 15.04.2016

Gunstig advies aanbestedingsdossier

Publicatie aanbesteding

Gunning werken

Bestelling werken

Start werken

Voorzien einde van de werken

Einde van de werken

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal huurders 464 463 494
Percentage huurders 35,05% 35,05% 36,48%

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal kandidaten 57 68 66
Percentage kandidaten 9,94% 9,84% 9%

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal huurders 167 184 193
Percentage huurders 12,61% 13,93% 14,25%

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal kandidaten 135 151 167
Percentage kandidaten 23,56% 21,8% 23,19%

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal huurders 619 571 611
Percentage huurders 46,75% 43,22% 14,25%

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal kandidaten 355 430 459
Percentage kandidaten 61,95% 62,22% 63,75%
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4. netto belastbaar inkomen huurders en kandidaten

Bij bovenstaande tabel valt vooral het lagere inkomen van kandidaat-huurders op in 
vergelijking met zittende huurders. Wanneer deze kandidaten instromen, daalt het ge-
middelde inkomen van onze huurderspopulatie, met een negatief effect op de te ont-
vangen huurprijs.

5. Huurprijzen 2014-2015

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Huurders gemiddeld 19.918 21.060 20.317
Huurders mediaan 16.895 17.994 17.552

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Kandidaten gemiddeld 13.258 14.656 14.754
Kandidaten mediaan 14.165 13.809

2014 2015
Basishuren van de woongelegenheden 7.582.388,08 7.778.238,00
Huurders mediaan 17.994 17.552
Verschil Basishuur – Reële huur -3.063.892,62 -3.120.218,88
Huur van garages 105.826,92 111.375,83
Verwarming Schuttershof 17.880,00 22.500,00
Vergoedingen voor:  

Diensten: huurlasten• 211.018,67 206.005,43
Waterverbruik• 113.787,71 120.081,04
Huurtoelagen• -34.369,40 -38.021,64

Totaal geboekte huurprijzen 4.932.639,36 5.079.959,78
Achterstallige huur op 31.12 voorgaand 
boekjaar

41.803,46 47.980,81

Overboeking naar vertrokken huurders -17.963,33 -20.222,99
Overboeking naar rekening Collectieve 
schuldenregeling

-227,35 -17,05

Totaal vervallen huur op 31.12 4.956.252,14 5.107.700,55
Totaal geïnde huur -4.905.221,47 -5.045.596,71
Voorafbetalingen december boekjaar -1: -38.872,99 -35.822,93
Voorafbetalingen boekjaar +1: 35.822,93 39.852,36
Achterstallige huur per 31 december: 47.980,61 66.133,27
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6. gemiddelde woonquote huurders

De woonquote is de verhouding tussen de huuruitgaven en het beschikbare inkomen.

7. Aantal kandidaat-huurders

We merken op dat het aantal kandidaat-huurders jaar na jaar blijft stijgen.

8. Verhuringen/weigeringen - nieuwe en geschrapte kandi-
daten

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Minder dan 10% 24 15 16
Van 10% tot 19% 840 885 891
Van 20% tot 29% 387 362 368
Van 30% tot 39% 27 21 30
40% en meer 46 38 49

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Aantal kandidaat-huurders 573 691 720

waarvan nieuwe• 427 (75%) 541(78%) 564 (78%)
waarvan zittende huurders• 146 (25%) 150 (22%) 156 (22%)

met prioriteit Willebroek − 425 (74%) 316 (58%) 344 (61%)
zonder prioriteit Willebroek − 148 (26%) 225 (42%) 220 (39%)

01/01/14 01/07/14 01/01/15 01/07/15 01/01/16
Aantal nieuwe verhuringen 46 52 52 86* 53
Aantal weigeringen  45 37 37 37 15
Aantal nieuwe kandidaten 117 111 113 161 116
Aantal geschrapte kandidaten 22 21 23 53 57
Aantal geschrapte kandidaten bij 
tweejaarlijkse actualisering van 
de wachtlijsten

166 160

* met inbegrip van 28 appartementen Wilgenhof
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9. Mediaan wachttijd in dagen bij toewijzing op basis van 
de rationele bezetting ongeacht de keuze en zonder on-
derscheid in type woning

De gemiddelde wachttijd hangt sterk af van de uitgebreidheid van de keuzes die kandi-
daat-huurders maken. Wanneer men alleen kandidaat is voor een heel beperkt aantal 
woningen in een wijk waar er weinig verloop is, kan de wachttijd heel sterk oplopen. 
Wanneer een kandidaat-huurder voor alle types woningen in elke wijk openstaat (uiter-
aard mits te voldoen aan de rationele bezetting) kan de wachttijd beperkt blijven.

10. Aantal kandidaten per woonwijk/deelgemeente t.o.v. 
woonaanbod

Rangschikking volgens verhouding kandidaten/woning*

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Met prioriteit lokale binding 1.152 1.218 1.123
Met prioriteit rationele bezetting 385 414 553

wijk kandidaten op 
01/01/16

woningen op 
01/01/16

kandidaten/woning 
op 01/01/16

Molenweg 417 46 9,07
Heindonk 175 28 6,25
Tisselt 759 147 5,16
Blaasveld 261 54 4,83
Tuinwijk 623 136 4,58
Merkezeel 468 104 4,50
Oude Post 135 41 3,29
Nonnenvijverstraat 61 24 2,64
Stationsplein 58 24 2,42
Schuttershof 70 38 1,84
Wilgenhof 39 28 1,39
Willebroek-Stad 560 487 1,15
Residenties 227 297 0,76
* Er werd geen rekening gehouden met de woningen met en de kandidaten voor 4 en 5 slaapkamers.

= deelgemeenten = enkel voorzien voor 65+
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Rangschikking volgens het aantal kandidaten*

11. Beperking keuze kandidaat-huurders

Het is opvallend dat steeds meer kandidaat-huurders de beperking financiële draag-
kracht inroepen. Dat betekent dat wanneer Volkshuisvesting een woning aanbiedt 
waarvan de reële huurprijs meer dan 20% van het inkomen bedraagt, de kandidaat de 
toegewezen woning mag weigeren zonder daarvoor een formele weigering toegekend 
te krijgen. Twee formele weigeringen staat immers gelijk aan schrapping uit het wacht-
register.

wijk kandidaten op 
01/01/16

woningen op 
01/01/16

kandidaten/woning 
op 01/01/16

Tisselt 759 147 5,16
Tuinwijk 623 136 4,58
Willebroek-Stad 560 487 1,15
Merkezeel 468 104 4,50
Molenweg 417 46 9,07
Blaasveld 261 54 4,83
Residenties 227 297 0,76
Heindonk 175 28 6,25
Oude Post 135 41 3,29
Schuttershof 70 38 1,84
Nonnenvijverstraat 61 24 2,54
Stationsplein 58 24 2,42
Wilgenhof 39 28 1,39

* Er werd geen rekening gehouden met de woningen met en de kandidaten voor 4 en 5 slaapkamers.

= deelgemeenten = enkel voorzien voor 65+

01/01/14 01/01/15 01/01/16
Financiële draagkracht 214 267 315
Gezondheid 54 61 57
Mantelzorg 0 0 1
Aangepaste woning 5 4 5
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12. Opzeggingen

13. Huisbezoeken sociale dienst

2013 2014 2015
Huurdersachterstallen 65 78 72
Slecht onderhoud/overlast 96 79 96
Herhuisvesting 0 45 12
Domiciliefraude 0 18 14
Verplichte mutatie 37 0 0
Totaal 198 220 194

01/01/14 
30/06/14

01/07/14 
31/12/14

01/01/15 
30/06/15

01/07/15 
31/12/15

Aantal opzeggingen 36 33 38 36

Interne mutatie• 8 15 8 9
Verhuis naar rustoord/service-• 
flat

7 4 7 5

Verhuis naar privé• 13 7 10 18
Overlijden• 7 4 6 3
Opzeg* door Volkshuisvesting • 
wegens:

0 0 3 3

overlast − 0 0 0 1
domicilie fraude − 0 0 0 0
inbreuk rationele bezetting − 0 0 1 0
verwerving eigendom − 0 0 2 2

Andere (huurders zonder domi-• 
cilieadres)

1 2 1 0

Onbekend (overlijdens cat. A/B)• 0 1 3 0
*opzeg wegens financiële schuld: zie 3.2 vonnissen
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3. Huurdersachterstallen

1. Achterstallen huishuur
Bij nazicht van de te innen en geïnde huurprijzen van 2015 blijkt dat de achterstal met 
18.152,66 euro gestegen is t.o.v. de achterstal op het einde van 2014.

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een achterstallig bedrag aan huurgelden van zit-
tende huurders van 66.133,27 euro.

In uitvoering van de beleidsbeslissing tot opsplitsing van de schulddossiers werd in 
2015: 

een bedrag van 17,05 euro  overgeboekt op de rekening collectieve schuldenrege-• 
ling. 
een bedrag van 20.222,99 euro overgeboekt naar de vertrokken huurders.  • 

In uitvoering van het Ministerieel Besluit Boekhouding van sociale huisvestingsmaat-
schappijen (toegepast vanaf 01.01.2012) werden alle huurders die op balansdatum ver-
trokken zijn, overgeboekt naar de rekening vertrokken huurders. 

Eveneens volgens datzelfde besluit zijn alle huurders die op balansdatum meer dan 6 
maanden geen huurders meer waren, voor 100 % als oninvorderbaar beschouwd. 

Dit betekent dat: 

de rekening vertrokken huurders op balansdatum een saldo heeft van 7.357,68 • 
euro.  
de rekening dubieuze vorderingen op huurders (= 100 % oninvorderbaar) een • 
saldo heeft van 10.099,37  euro. 

Correct lopend afbetalingsplan Openstaand bedrag  
(in euro)

Aantal dossiers

31/12/2012 9.631 19
31/12/2013 6.452 13
31/12/2014 1.937 12
31/12/2015 10.653 26
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2. Vonnissen

3. Administratiekost - nalatigheidkost

2013 2014 2015
Schuld betaald na zitting en blijven huren 9 7 7
Gerechtelijk afbetalingsplan 1 3 3
Gedwongen uithuiszettingen 7 1 6
Lopende dossiers 1 4 5
Vrijwillig vertrek 0 1 0

Aantal keer per 6m 30/06/14 31/12/14 30/06/15 31/12/15

Administratiekost (15 euro) 13 20 9 9
Nalatigheidskost (5 euro) 184 99 169 110
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4. Verwervingen - verkopen

5. Financiën

1. Financiële gezondheidsindex
Het vertrekpunt voor de berekening van de Financiële Gezondheidsindix (FiGi) zijn tien 
financiële kengetallen of ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend 
worden. Die dertig kengetallen vormen de basis van de berekening. De kengetallen 
beslaan de vier belangrijkste aspecten van de financiële gezondheid van een onderne-
ming: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en kostenbeheersing. Financiële gezondheid 
is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van scores en wegingen wordt het 
eindresultaat een score op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie van 
financiële gezondheid. Voor elk van de vier aspecten wordt ook een deelresultaat be-
rekend, zodat een sociale huisvestingsmaatschappij kan zien waar ze sterk of minder 
sterk presteert.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft de Financiële Gezondheidsindex 
van Volkshuisvesting berekend tot en met 2014. Een score vanaf 40 (op 60) is een indi-
catie van een goede financiële gezondheid.

aantal 2013 2014 2015
Verwerving woningen 0 29 0
Verwerving gronden 2 1  0
Verkoop aan zittende huurders 3 2 1
Vrijwillige openbare verkoop 1 3 9

in euro 2013 2014 2015
Verwerving woningen 0 1.740.000 0
Verwerving gronden 407.170 96.547 0
Verkoop aan zittende huurders 355.000 285.000 115.000
Vrijwillige openbare verkoop 80.000 387.000 1.195.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014
FiGi-score 42 36 35 38 41 42
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FIGI 2014
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Gewogen totaal-
score per aspect

17,5  15,5 9,0 0,0

2012

Resultaat ratio 1,97 1,86 3,97% 
4,82% 

7,9%

20,15% 16,35% 17,68 87,36% 88,88% 55,07% 39,88%

Puntenscore ratio 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0

Gewogen punten-
score ratio

0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0

2013

Resultaat ratio 2,38 2,34 4,75% 
3,81% 

8,7%

19,43% 15,77% 23,37 94,94% 95,65% 60,03% 45,09%

Puntenscore ratio 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0

Gewogen punten-
score ratio

2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

2014

Resultaat ratio 2,02 1,80 4,62% 
5,58% 

8,4%

18,58% 15,23% 31,88 99,63% 98,92% 64,74% 49,14%

Puntenscore ratio 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0

Gewogen punten-
score ratio

3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0 1,5 1,5 1,5 0,0 

Totaalscore Financiële Gezondheidsindex = 42
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2. jaaractieplan 2016 

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 13 februari 2016.

1. technische dienst
Het werkplanningssysteem van de technische arbeiders wordt verder verfijnd zo-• 
dat de huurders bij wie een herstelling moet gebeuren, nog nauwkeuriger kunnen 
worden geïnformeerd over het tijdstip van de herstelling.
Het voorraadbeheer van de technische werkplaats (bouwmaterialen e.d.) zal in • 
een nieuw softwareprogramma worden heropgestart zodat op elk tijdstip vanop 
afstand nagegaan kan worden welke materialen in welke hoeveelheid aanwezig 
zijn in het werkhuis zodat het plaatsen van bestellingen zo efficiënt mogelijk kan 
gebeuren.
Een extern bureau zal een scan uitvoeren van de interne preventiedienst om op • 
basis van de resultaten de veiligheidsmaatregelen en het welzijn op het werk ver-
der te optimaliseren.
Aan de inventarisatiefiches van alle sociale huurwoningen van Volkshuisvesting die • 
niet gesloopt zullen worden (ca. 900 woongelegenheden) zullen de bouwplannen 
toegevoegd worden om het aantal nuttige gegevens over het patrimonium beter 
te bundelen en te ontsluiten. Zo kunnen bijvoorbeeld kandidaat-huurders aan wie 
een woning is toegewezen, beter geïnformeerd worden over de kenmerken van de 
woning.
Voor bepaalde herstellingen ten laste van de huurder zullen eenheidsprijzen • 
gehanteerd worden zodat bij einde huurcontracten niet meer gewacht hoeft te 
worden tot de herstelling is uitgevoerd en gefactureerd vooraleer de waarborg kan 
worden afgerekend.
Voor de courant gebruikte bouwmaterialen zoals cement, rijnzand en tegels zal • 
een procedure overheidsopdrachten worden gevoerd om een raamcontract af 
te sluiten. Gelet op de hoeveelheid aankopen van bouwmaterialen kan dat een 
financiële besparing opleveren.
Ook voor bepaalde elektriciteitswerken en loodgieterij wordt een aanbestedings-• 
procedure voorbereid zodat er meer prijszekerheid is over bepaalde herstellingen 
die moeten worden uitgevoerd en ook daar eenheidsprijzen kunnen worden ge-
hanteerd wanneer kosten aan huurders moeten worden doorgerekend.
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Voor het groenonderhoud van de site Wilgenhof (28 bejaardenwoningen) wordt • 
na een procedure overheidsopdrachten een meerjarenovereenkomst afgesloten. 
Zo hoeft er niet elk jaar opnieuw een tuinaannemer te worden aangesteld.

We gaan verder op de ingeslagen weg van tevredenheidsenquêtes. In 2016 plan-• 
nen we een monitoring van de tevredenheid over uitgevoerde herstellingswerken 
bij huurders.
Bij langdurige afwezigheden van personeelsleden of bij tijdelijk extra werkbelas-• 
ting doet Volkshuisvesting een beroep op uitzendkrachten. Er wordt een meerja-
renovereenkomst met een uitzendkantoor afgesloten na een aanbestedingsproce-
dure.
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2. nieuwbouw
In de Viooltjesstraat zijn de bouwwerken voor in totaal 14 woningen begin 2016 • 
gestart na de sloop van 12 woningen eind vorig jaar. De oplevering is voorzien 
voor eind 2016.

Na lang wachten op de bevestiging van de financiering door de Vlaamse Maat-• 
schappij voor Sociaal Wonen kunnen in de Tuinwijk de bouwwerken en de aanleg 
van de infrastructuur voor in totaal 70 nieuwe woningen starten.
Begin 2016 werd de financiering gegarandeerd voor 16 nieuwe woningen in de • 
Breendonkstraat en de C. Broeckmeyerstraat, ontworpen door onze huisarchitect 
Chris Troniseck. Na de aanbestedingsprocedure begin 2016, kunnen de sloop en 
de bouwwerken midden dit jaar starten.
In het masterproject Akkerlaan (met inbegrip van het voetbalveld op het kruispunt • 
van de Breendonkstraat en de Ringlaan) worden 308 nieuwe woningen gebouwd. 
Eind 2016 zal dit project startklaar zijn (na het archeologisch onderzoek, goedge-
keurde ontwerpen en aanbestedingsprocedures).
In 2016 wordt voor fase 2 van het Masterproject Willebroek-stad een architectuur-• 
wedstrijd georganiseerd zodat tijdig de architectenteams kunnen worden aange-
steld en de ontwerpen klaar zijn bij de voltooiing van fase 1. Zo kan na de verhuis 
van de huurders naar de Akkerlaan aansluitend gestart worden met de sloop en 
vervanging van een groot aantal woningen in de bestaande wijk.
Gelet op de omvang van de masterprojecten en de kleinere vervangingsbouwpro-• 
jecten wordt de impact van de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan voor 
de sociale en technische dienst in kaart gebracht.
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3. Renovaties
In 2016 worden in de deelgemeenten 3 woningen opgeleverd die totaal gereno-• 
veerd zijn. De woningen kunnen dit jaar nog opnieuw verhuurd worden.
Dat geldt ook voor het renovatieproject van 10 woningen in de Dahliastraat.• 

Op basis van de resultaten van de inventarisatieoefening werd een renovatieplan • 
voorbereid. Dat wordt in 2016 gefinaliseerd en goedgekeurd. Dan kan gestart wor-
den met de voorbereidingen van de aanbestedingsprocedures.
In 86 seniorenwoningen wordt de badkamer • 
aangepast. Zo worden onder meer baden met 
een hoge instaprand vervangen door dou-
ches. Dat en andere ingrepen komen te goede 
aan het wooncomfort van mensen op leeftijd 
die minder mobiel zijn.
In de seniorenresidenties Schuttershof en • 
Stationsplein worden na een uitgevoerde 
voorstudie liften geplaatst zodat minder 
mobiele mensen geen trappen meer hoe-
ven te lopen.
Na een uitgevoerde technische studie en • 
drie aanbestedingsprocedures in 2015 werd 
in januari 2016 gestart met het plaatsen van centrale verwarming in 200 wonin-
gen. Na voltooiing van deze werken eind dit jaar zullen alle woningen die niet 
gesloopt worden, beschikken over centrale verwarming.
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Het energierenovatieprogramma 2020 blijft op koers. We voeren jaargang 2016 • 
uit, wat betekent dat we in alle woningen die niet gesloopt worden enkel glas door 
dubbel glas zullen vervangen. 

4. Sociaal beleid
In 2015 nam Volkshuisvesting voor de eerste maal deel aan het gemeentelijke • 
initiatief Buurt aan de Beurt. Een verslag daarvan vind je elders in dit jaarverslag. 
Ook in 2016 zullen we onze dienstverlening  via deze acties promoten.
Bewonersparticipatie op gang brengen is een proces dat lang duurt en niet dwin-• 
gend gestuurd of opgelegd kan worden. We zetten verdere stappen in verschillen-
de wijken om op een ongedwongen manier meer feedback en inspraak van onze 
huurders te kunnen krijgen.
Op 1 januari 2016 is het lokaal toewijzingsreglement gewijzigd. Hierover leest u el-• 
ders in dit jaarverslag meer. Aan Volkshuisvesting om het te implementeren zodat 
sociale huurwoningen op een correcte manier worden toegewezen.
Er is heel wat nieuwe Vlaamse regelgeving over sociaal wonen op komst, onder • 
meer een wijziging van het kaderbesluit sociale huur. Mogelijk worden de nieuwe 
regels nog in het najaar 2016 van kracht. Die moeten onder meer verwerkt wor-
den in het intern huurreglement en de huurderssoftware zodat we steeds conform 
de wetgeving blijven handelen. 

5. Financieel beleid
Er wordt onderzocht of nieuwe/gerenoveerde woningen in het begin een lagere • 
onderhoudskost hebben en hoe die in de loop der jaren oploopt. Eens we daar 
een met cijfers onderbouwd zicht op hebben, kunnen we in de financiële meerja-
renplanning de onderhoudskost beter ramen in functie van de ouderdom van de 
verschillende woninggroepen. 

6. Personeelsbeleid
In 2016 zal Volkshuisvesting een poetshulp in dienst nemen ter vervanging van • 
een poetsdame die om medische redenen haar takenpakket bij Volkshuisvesting 
niet verder kan uitvoeren.
Levenslang leren is niet alleen een recht, maar ook een plicht. We werken ons op-• 
leidingenbeleid verder uit zodat cursusmateriaal en leerpunten makkelijker onder 
de collega’s gedeeld kunnen worden.
Er werd een intern vertrouwenspersoon aangesteld bij wie personeelsleden te-• 
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rechtkunnen voor een vertrouwelijk gesprek over problemen op de werkvloer.
We steken het arbeidsreglement in een nieuw kleedje in overeenstemming met • 
onze moderne kijk op de relatie tussen werkgever en werknemer.
Tevreden werknemers zijn cruciaal voor goede werkprestaties. We nemen initia-• 
tieven om de tevredenheid van ons personeel verder te verhogen. 

7. Algemeen
Procedures en reglementen worden best periodiek geëvalueerd om na te gaan of • 
ze nog overeenstemmen met de dagelijkse praktijk en aangepast zijn aan veran-
derlijke contextfactoren. We plannen een evaluatie en eventuele bijsturing van al 
onze procedures in 2016.
Ook een website is periodiek aan verbetering toe. Er zal in 2016 een webbedrijf • 
worden aangesteld om voor Volkshuisvesting een nieuwe website te ontwikkelen.
Het bestaande milieubeleidsplan wordt herwerkt tot een duurzaamheidsplan. • 
Dat wordt bijvoorbeeld opgehangen aan de volgende thema’s:

arbeidsomstandigheden: zorgzaam voor onze medewerkers −
milieu: zorgzaam voor het milieu −
duurzaam aankopen: zorgzaamheid overbrengen naar onze leveranciers −
cliëntenaangelegenheden: zorgzaamheid voor onze cliënten en overbrengen  −
naar onze cliënten
maatschappelijke betrokkenheid: zorgzaam naar onze maatschappelijke part- −
ners
financieel beleid en bedrijfsefficiëntie: zorgzaam voor onze kosten. −

Tot slot finaliseren we ons archiveringsproject waarbij we elk document gedu-• 
rende de wettelijke termijn bewaren en het eenvoudig kunnen terugvinden indien 
nodig.
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3. BOuw en RenOVAtie 
projecten

De kwalitatieve en energetische eisen worden zo hoog dat complete vervanging van de 
oude huizen zich opdringt.

Na jaren voornamelijk lokaal te hebben gerenoveerd (zie ook verder het overzicht van 
de lopende renovaties), gaat Volkshuisvesting vanaf 2015 dan ook voornamelijk over 
tot vervangingsbouw; de voorbereidende dossiers hebben reeds een lange periode 
achter de rug, maar in november 2015 was het zo ver op het terrein zelf (zie verder 
Viooltjesstraat).

viooltjesstraat
In de Viooltjesstraat gingen 2 kleinschalige doch richtinggevende projecten van start.

Langs de pare kant van de straat ging de woonblok 10-20 tegen de vlakte en langs de 
onpare kant was blok 13-23 hetzelfde lot beschoren. Maar dit teneinde ze te vervangen 
door 14 hedendaagse aangepaste en energiezuinige woningen en aandacht voor het 
straatgebeuren.
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BReenDOnKStRAAt en C. BROeCKMeYeRStRAAt
Deze projecten zullen in dezelfde wijk aangevuld worden met de  vervangingsbouw 
van 8 woningen in de C. Broeckmeyerstraat (omgevormd tot 12 woonentiteiten) en 
4 woningen in de Breendonkstraat. De bewoners van de te vervangen huurwoningen 
werden geherhuisvest, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met hun be-
hoeften en voorkeuren.

tuinwijk
De 48 woningen en ap-
partementen van de site 
Hoge Heide in de Tuin-
wijk werden na de as-
bestverwijdering in 2014 
effectief gesloopt. 
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Om de vrijgekomen kale projectzone in afwachting van de start van de bouwwerken 
enige betekenis voor de buurt te geven werd door Volkshuisvesting een voorstel tot 
tijdelijke invulling gedaan.

Deze bleek uiteindelijk te veel (tijdrovende) vergunningen nodig te hebben, zodat dit 
initiatief diende te worden begraven. 
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De Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen is onder-
tussen klaar met de aanbeste-
ding  van de publieke ruimte 
en de werken werden gegund 
aan aannemer Janssens uit 
Wilrijk , die de graafwerken 
zal opstarten in mei 2016.  
Eerst moeten de rioleringen, 
kabels, e.d. ondergronds wor-
den aangelegd. 
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akkerlaan
2015 was het ontwerpjaar van de vier architec-
tenteams (samen zo’n 300 woningen) voor de 
vier percelen in de Akkerlaan en het voetbalveld 
(kruising Breendonkstraat-Ringlaan). Streefdoel 
om eind 2015 de bouwvergunning in te dienen, 
werd gehaald zodat we in 2016 in aanbesteding 
kunnen gaan. 

Gelijklopend wordt uiteraard de aanleg van nieu-
we infrastructuur en openbare ruimte door een 
gespecialiseerd studiebureau uitgewerkt.

In dat verband organiseerden we twee participa-
tiemomenten waarbij niet alleen de nodige info 
werd gegeven maar ook een rondleiding op het 
terrein, waarna de buurt-
bewoners een enquête-
formulier konden invullen 
en afgeven. Deze inspraak 
wordt verwerkt door Stu-
diebureau Omgeving en 
kwam ruimschoots aan 
bod in de plenaire verga-
dering van maart 2016.
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openbare ruimte

PeRCeeL 1 (met gevel tuinzijde parkwoningen)
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PeRCeeL 2 (met typeplannen 1 en 2)
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PeRCeeL 3 (met typeplan gelijkvloers)
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PeRCeeL 4 (met totaalplan verdieping)
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adl cluster en adl woningen  
(in AKKeRLAAn, geïntegReeRD OP PeRCeeL 2)
Op perceel 2 in de Akkerlaan zal een ADL-cluster worden voorzien. ADL staat voor As-
sistentie Dagelijks Leven. Het zijn aangepaste woningen voor mensen met een mentale 
of fysieke beperking. 

ARCHeOLOgiSCH VOOROnDeRZOeK  (in Akkerlaan)
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willebroek-stad
Wat dit masterproject betreft, was er in 2015 nauwelijks beweging, maar dat was na de 
algemene planning in functie van de nieuwbouw in de Akkerlaan ook zo voorzien.

In de eerste helft van 2016 zal er een architectuurwedstrijd worden georganiseerd voor 
de tweede fase van de aanpak in Willebroek-Stad, namelijk de zone rond Begoniastraat, 
Bosstraat en Parklaan.

renovatie dahliastraat
De totaalrenovatie van 10 woningen in de Dahliastraat is in 2015 goed gevorderd en 
de totaal gerenoveerde woningen zullen half 2016 opnieuw in gebruik kunnen worden 
genomen.

lokale renovaties deelgemeenten
De totaalrenovatie van 11 woningen in de deelgemeenten en 2 woningen in de Tuinwijk 
werd afgewerkt zodat deze woningen in verhuring konden gaan. 

Om de leegstand op te vangen van een aantal verspreid gelegen woningen, werd deze 
aanpak uitgebreid naar de A. De Taeyestraat 25 in Blaasveld en de Overloopstraat 26 
en de Kerkhoflaan 19 in Tisselt. Deze zullen dan in de loop van 2016 kunnen verhuurd 
worden. 
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4. procedures wetgeving 
overheidsopdrachten

In 2015 werden in totaal 18 onderhandelingsprocedures, offerteaanvragen en aanbe-
stedingen gevoerd.

4.1 Onderhandelingsprocedures
Studieopdracht tot het plaatsen van liftinstallaties in Residentie Stationsplein en 
Schuttershof.

Offertes: 15.12.2014• 
Gunningsdatum: 29.01.2015• 
Gunning: Studiebureau Thermo-Service• 
Prijs: 17.623,12 euro• 

Onderhoudscontract groenonderhoud wilgenhof – 1 jaar

Offertes:  28.01.2015• 
Gunningsdatum:  29.01.2015• 
Gunning: FK Green-Way• 
Prijs:  9.600 euro• 

Raamcontract ruimingswerken voor 3 jaar

Offertes:  23.03.2015• 
Gunningsdatum:  26.03.2015• 
Gunning: Bart MOENS• 
Prijs:  ca. 25.000 euro op jaarbasis (op afroep)• 

Asbestverwijdering project tuinwijk

Offertes:  25.03.2015• 
Gunningsdatum:  26.03.2015• 
Gunning: LIBRECO NV• 
Prijs:  43.720 euro• 
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Veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking

Offertes:  16.04.2015• 
Gunningsdatum:  30.04.2015• 
Gunning perceel 1: IVW-CONSULT• 
Prijs:  19.559,60 euro• 

Aanstelling commissaris-revisor voor 3 jaar 

Offertes:  30.04.2015• 
Gunningsdatum:  26.05.2015• 
Gunning:   Luc Callaert bv ovv ebvba• 
Prijs:  15.000 euro• 

Archeologisch vooronderzoek Akkerlaan + voetbalveld

Offertes:  27.08.2015• 
Gunningsdatum:  24.09.2015• 
Gunning:   ALL ARCHEO• 
Prijs:  21.960 euro• 

Operationele lease bedrijfswagen

Gunningsdatum:  03.12.2015• 
Gunning:   BELFIUS AUTO LEASE NV• 
Prijs:  24.006,72 euro • 

4.2 Offerteaanvragen
Aanstelling ontwerper infrastructuur Akkerlaan

Offertes: 07.05.2015• 
Gunningsdatum: 25.06.2015• 
Gunning: OMGEVING• 
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4.3 Open aanbestedingen
Vervangingsbouw van 6 naar 8 woningen Viooltjesstraat 8-20

Offertes:  01.06.2015• 
Gunningsdatum: 16.07.2015• 
Gunning: EVERAERT-COOREMAN NV• 
Prijs: 1.148.546,99 euro• 

Vervangingsbouw van 6 woningen Viooltjesstraat 13 - 23

Offertes:  01.06.2015• 
Gunningsdatum: 16.07.2015• 
Gunning: THV VEHATEC-PMC PROJECTS bvba• 
Prijs: 873.920,67 euro• 

Plaatsen van CV-installatie in 92 huurwoningen – perceel 1 (31 woningen) – perceel 2 
(34 woningen) en perceel 3 (27 woningen)

Offertes: 10.08.2015• 
Gunningsdatum: 03.09.2015• 
Gunning perceel 1: IMVERSA bvba• 
Prijs: 211.159,85 euro• 
Gunning perceel 2: VAN HEMELEN bvba• 
Prijs: 260.018,95  euro• 
Gunning perceel 3: IMVERSA bvba• 
Prijs: 191.838,09 euro• 

Samenaankoop energie (in samenwerking met koepelorganisatie VVH) voor 43 sociale 
huisvestingsmaatschappijen

Offertes:  13.08.2015• 
Gunningsdatum: 2409.2015• 
Gunning: ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS• 
Prijs: 63.848,09 euro• 

Raamovereenkomst voor de aankoop van verzekeringen voor het patrimonium, aan-
sprakelijkheid, de ongevallen en de voertuigen (voor 22 huisvestingsmaatschappijen)

(in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen De ideale woning 
Antwerpen en woningent)

Offertes:   23.06.2015• 
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Gunningsdatum: 29.10.2015• 
Gunning:    • 

ETHIAS (patrimonium + vloot) −
ALLIANZ BENELUX (aansprakelijkheid/bestuurdersaansprakelijkheid) −
BELFIUS Insurrance (ongevallen)  −

Prijs: 39.661,60 euro• 

Plaatsen van cv-installatie in 46 huurwoningen – perceel 1 – 2 – 3 

Offertes: 22.09.2015• 
Gunningsdatum: 29.10.2015• 
Gunning perceel 1 – 2 – 3: SANITEL nv• 
Prijs: 374.731,56 euro • 

Plaatsen van liften in residentie Stationsplein   

Offertes: 24.09.2015• 
Gunningsdatum: 29.10.2015• 
Gunning: THYSSEN KRUPP Liften NV• 
Prijs: 127.097,94 euro• 

Plaatsen van liften in residentie Schuttershof i en ii  

Offertes: 24.09.2015• 
Gunningsdatum: 29.10.2015• 
Gunning: THYSSEN KRUPP Liften NV• 
Prijs: 227.137,99 euro • 

4.4 Herhaling van soortelijke werken of diensten
Renovatie van 3 woningen A.D.taeyestraat 25 – Kerselaarlaan 19 – Overloopstraat 26 
(uitbreidingsproject van 13 woningen Heindonk/tisselt/Blaasveld)

Gunningsdatum: 26.06.2015• 
Gunning: ALPAS NV• 
Prijs: 270.877,13 euro• 
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5. kopen en verkopen

opstart verkoopsteam
In januari 2015 ging het verkoopsteam van Volkshuisvesting van start. 

Het team staat in voor de volgende zaken:

KOOPwOningen – AKKeRLAAn
Het inschrijven van kandidaat-kopers voor sociale koopwoningen in Willebroek. 

Tegen 2018 wordt de bouw voorzien van 70 sociale koopwoningen en appartementen 
in de Akkerlaan.  Op een later tijdstip zullen er ook koopwoningen en appartementen 
voorzien worden in het Masterproject Willebroek-Stad. 

Eind 2015 stonden er 29 kandi-
daten op de wachtlijst bij Volks-
huisvesting. Kandidaat-kopers 
kunnen zich ook inschrijven voor 
het register Willebroek bij Kleine 
Landeigendom Mechelen en om-
streken en Kleine Landeigendom 
Klein-Brabant. Volkshuisvesting 
heeft geen cijfers over het aantal 
kandidaten bij deze koopmaat-
schappijen. 

Volkshuisvesting is er ook van 
overtuigd dat het aantal kandida-
ten zal stijgen naarmate er meer 
concrete informatie over het pro-
ject Akkerlaan verspreid wordt 
en de bouwwerken vorderen. 

De uiteindelijke verkoop van de 
woningen zal worden afgehan-
deld door de collega’s van de 
twee sociale koopmaatschap-
pijen. 
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kooprecht voor de Zittende huurder
Huurders van Volkshuisvesting kunnen hun huurwoning ook kopen als ze aan enkele 
wettelijke voorwaarden voldoen om de woning te mogen aankopen: 

Er moet minimaal 15 jaar zijn verstreken sinds de datum van terbeschikkingstelling • 
van de woning.
De huurder moet de woning minstens 5 jaar ononderbroken huren.• 
De huurder heeft geen andere woning of perceel bestemd voor woningbouw in • 
volle eigendom of vol vruchtgebruik.
De woning valt niet in het toepassingsgebied m.b.t. de uitsluitingsgevallen voor • 
verkoop. 

Als de huurder aan deze voorwaarden voldoet en de procedure tot aankoop wil verder-
zetten, betaalt hij 50 euro administratieve kosten aan Volkshuisvesting. Na het onderte-
kenen van de nodige documenten, vraagt Volkshuisvesting het schattingsverslag aan bij 
de landmeter. Dit kost de huurder 268 euro. Als de zittende huurder dan akkoord gaat 
met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt. Vervolgens wordt 
de authentieke verkoopakte verleden. Van de effectieve verkoop wordt kennis gegeven 
aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het agentschap Inspectie 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

vrijwillige verkoop van een verhuurbare  
sociale huurwoning
De raad van bestuur van Volkshuisvesting Willebroek besliste op 26 maart 2015 om de 
huurwoning gelegen Breendonkstraat 65 vrijwillig te verkopen.  

In eerste instantie moet de woning aangeboden worden aan de zittende huurder.

Ingeval de zittende huurder niet ingaat op het aanbod van de huisvestingsmaatschap-
pij,  zal de woning openbaar worden verkocht en dient de huurder te worden geher-
huisvest.

In dit dossier aanvaardde de zittende huurder het aanbod tot aankoop.

De notariële akte werd getekend op 18.08.2015.
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openbare ver-
koop van niet 
meer verhuur-
bare sociale 
huurwoningen
Wanneer er beslist wordt dat 
een woning van Volkshuisves-
ting verkocht zal worden, moet 
dit gebeuren door middel van 
een openbare verkoop. Volks-
huisvesting informeert kandi-
daat-kopers over de te kopen 
woning(en) en data van zitting. 
Verder bezorgt Volkshuisves-
ting alle informatie over de 
desbetreffende woning(en) 
aan de notaris.

verwerving van woningen
Omwille van efficiëntieredenen kan het bestuur van Volkshuisvesting Willebroek beslis-
sen om private woningen aan te kopen.

Deze besluitvorming kan genomen worden in het kader van:

Masterproject Willebroek-stad en Tuinwijk• 
Aanbiedingen van voorkooprecht• 
Aanbiedingen van recht van wederinkoop • 

In welbepaalde situaties kan deze besluitvorming worden gedelegeerd aan de voorzit-
ter en directeur.
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6. inspiratiedag ’wonen in 
willebroek’

De gemeente Willebroek en sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting hebben 
samen een inspiratiedag uitgewerkt over het toekomstige bouwen en wonen in Wil-
lebroek. 

Zoals de naam doet vermoeden, was het onze bedoeling om inspiratie op te doen voor 
de verdere ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in onze gemeente. Volkshuisvesting 
is met ongeveer 1.500 sociale woningen in Willebroek een belangrijke partner van het 
gemeentebestuur. Tijdens deze inspiratiedag toonden we de toekomstplannen voor de 
sociale huisvesting als voorbeeld en namen we ook de mix tussen sociaal en privaat, 
tussen huren en kopen, tussen laagbouw en hoogbouw in het vizier. Ook de openbare 
ruimte rondom de privatieve delen genoot onze aandacht.

Daarom nodigden we iedereen uit die professioneel betrokken is bij het toekomstige 
bouwen en wonen in onze gemeente, zowel op technisch als sociaal vlak.
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Volkshuisvesting heeft de keuze gemaakt om in Willebroek-stad en de Tuinwijk in totaal 
600 woningen te vervangen. Die plannen krijgen nu concreet vorm op de tekentafel. De 
hele operatie zal een enorme impact hebben op de look&feel van Willebroek.

De af te breken complexen en woningen zijn het voorwerp van een gedifferentieerd 
imago en beleving. De te vervangen wijken hebben decennialang het Willebroekse 
landschap bepaald en hebben voor heel veel mensen een belangrijk deel van hun leven 
uitgemaakt. Tijdens deze inspiratiedag wilden we ook ideeën verzamelen over de artis-
tieke, culturele, sociologische en geschiedkundige overlevering van de bestaande en af 
te breken wijken. Daarbij willen we inzetten op bewonersparticipatie en iedereen uit de 
betrokken wijken laten meedenken en meewerken.

We trokken de dag op gang met Rabot 4-358, de theatermonoloog van Simon Alle-
meersch. Twee jaar lang vestigde deze kunstenaar en theatermaker zijn persoonlijk ate-
lier in een appartement in de Rabotwijk in Gent, de sociale woonblokken die beetje bij 
beetje leegliepen omdat ze werden afgebroken.

Deze voorstelling is tegelijkertijd een recon-
structie van het verhaal van de gebouwen 
én van het atelier dat er bestond – in samen-
werking met de bewoners. Het is een zoek-
tocht naar antwoorden op heel eenvoudige 
vragen. Hoe komt het dat de eerste bewo-
ners als dikkenekken werden bekeken? Hoe 
is dat zo snel kunnen veranderen? Waarom 
was de enige gemeenschappelijke ruimte 
in de torens een mortuarium? Wie heeft de 
vorm van deze gebouwen bedacht? 

Zo ontstaat een verhaal van binnenuit over 
wonen, economie, armoede en persoonlij-
ke ficties. Op het snijpunt van architectuur, 
stads ontwikkeling, geschiedenis en vormge-
ving.

De parallel met de Willebroekse residenties Schoondonk, Groenlaar en Herselaar is 
nooit ver weg en vaak bangelijk reëel. De nabeschouwing met enkele lokale sociale 
partners heeft dit verder uitgediept. We lieten het publiek ook meegenieten van per-
soonlijke getuigenissen van onze sociale huurders van het eerste uur.

Huisarchitect Chris Troniseck van Volkshuisvesting bracht daarna de vier ontwerpteams 
van het sociale woonproject Willebroek-stad bijeen, samen met de ontwerper van de 
openbare ruimte. Samen goed voor meer dan 300 nieuwe woningen. De stap naar het 
gemeentelijke Masterplan Willebroek Morgen is dan niet veraf.
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Afsluiten deden we 
met een pittig de-
bat in interviewvorm 
waarbij we de lokale 
beleids makers aan 
het woord lieten 
over hun visie op het 
toekomstige bouwen 
en wonen in Wille-
broek.
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Bewoners van residenties Schoondonk, Herselaar en groenlaar 
getuigen als aanvulling op RABOt-voorstelling door Simon Alle-
meersch tijdens de inspiratiedag ‘wonen in willebroek’.
Op 25 september 2015 hebben enkele huurders van Volkshuisvesting, met name Maria 
De Hondt, Rosetta Keulemans, Jan Ruet en André Dierickx een persoonlijke getuigenis 

of een getuigenis van een andere bewo-
ner voorgedragen tijdens de inspiratiedag 
‘Wonen in Willebroek’. Hierbij vertelden 
ze onder andere over contacten met me-
debewoners, plaatsen waar bewoners sa-
menkomen, de toestand van de openbare 
en gemeenschappelijke ruimten, de kijk 
van de buitenwereld op de Residenties, 
het (on)veiligheidsgevoel en de evolutie 
hiervan doorheen de jaren. Deze getuige-
nissen leunden aan bij de voorafgaande 
voorstelling van theatermaker Simon Al-
lemeersch, waarin inhoudelijk, gelijkaar-
dige getuigenissen voorkwamen.
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7. klantgerichte werking

1. Heraanleg parking Residentie ten Brielen 

Op 5 oktober 2015 was de heraanleg van de parking van Residentie ten Brielen een feit. 
De parking werd heraangelegd naar aanleiding van de vraag van verschillende bewoners 
om de overlastproblemen op de parking aan te pakken. 

Hiervoor werden door Volkshuisvesting een bewonersbevraging en een bewonersver-
gadering georganiseerd.  De meest voorkomende overlast zoals parkeren door niet-be-
woners, te weinig parkeerruimte, auto’s die te breed of onveilig geparkeerd staan, geen 
ontmoetingsplaatsen… werd aangepakt door:

het verwijderen van groenzones voor extra parkeerruimte;• 
het voorzien van parkeervakken;• 
het voorzien van betonnen biggenruggen;• 
het aanbrengen van verkeersmarkering op de doorrit;• 
het voorzien van een verbodsbord;• 
het plaatsen van een zitbank in een groenzone.  • 

Tot op heden blijkt deze aanpak een succes: er zijn geen klachten meer en de parking 
wordt  correct gebruikt.
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2. Bewonersmoment Residentie d’Oude Post bij het 
bedelen van nieuwe badges voor de nieuwe slag-
boom

Omdat de vorige slagboom niet bestand was tegen vandalisme, werd een nieuwe ge-
plaatst. Vervolgens organiseerde Volkshuisvesting op 2 juli 2015 een bewonersmoment 
met een hapje en een drankje:

de nieuwe badges werden bedeeld aan de huurders van de carports en garages; • 
er werd aan de bewoners gevraagd om toe te zien op een goed gebruik van deze • 
slagboom. Ze hebben immers ondervonden dat deze slagboom noodzakelijk is om 
wildparkeerders te weren en veiligheid en rust te verzekeren;
alle bewoners die mee willen nadenken over hoe hun buurt aangenamer kan wor-• 
den, werden uitgenodigd om deel te nemen aan een bewonersraad;
verschillende bewoners maakten van deze gelegenheid gebruik om opmerkingen • 
te geven over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. 

Tot op heden blijkt deze aanpak een succes: er zijn nog geen meldingen geweest van 
nieuwe defecten of vandalisme. Op 8 april 2016 kwamen enkele bewoners van Residentie 
d’Oude Post samen om een nieuwe bewonersraad op te richten.

3. Bewonersmoment Residentie den Blijk bij inge-
bruikname van paaltje voor doorrit naar carports 
en binnenplein.

Na verschillende klachten 
over misbruik van het bin-
nenplein vroeg een aantal 
bewoners of er een moge-
lijkheid bestond om de door-
rit naar het binnenplein af 
te sluiten. Bij gebrek aan 
parkeerplaatsen in de buurt 
plaatsten niet-bewoners en 
bezoekers van een naburig 
café hun auto immers vaak 
op de binnenplaats. Nacht-
lawaai en het versperren van 
toegang tot de carports door 
de wildparkeerders waren de 
meest voorkomende klach-
ten. 
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Omdat alle huurders van de carports achter dit 
voorstel stonden, werd door Volkshuisvesting een 
paaltje geplaatst aan het begin van de doorrit om 
zo de doorgang van niet-huurders te beletten.

Bij de eerste ingebruikname van het paaltje werd 
een bewonersmoment georganiseerd door Volks-
huisvesting met een hapje en een drankje:

de huurders van de carports ontvingen een • 
sleutel om het paaltje te vergrendelen of te 
ontgrendelen;
we vroegen aan alle bewoners van Residen-• 
tie den Blijk en de huurders van de carports 
om toe te zien op een goed gebruik van het 
paaltje, om wildparkeerders te weren en 
veiligheid en rust te verzekeren op het bin-
nenplein.
alle bewoners die mee wilden nadenken over hoe hun buurt aangenamer kan • 
worden, werden uitgenodigd.
verschillende bewoners maakten van deze gelegenheid gebruik om opmerkingen • 
te geven over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. 

Tot op heden blijkt deze aanpak een succes: er zijn nog geen meldingen geweest van 
overlast op het binnenplein.

4. Deelname van Volkshuisvesting aan ‘Buurt aan 
de beurt’, georganiseerd door de gemeente wille-
broek. 

Tijdens de maand september 2015 werd de wijk ‘t Moleken in Blaasveld onder de aan-
dacht gebracht. Volkshuisvesting nam deel met volgende acties:

rondgang in de wijk met de bewoners en praten over verbeteringen in de buurt;• 
extra aandacht voor onderhoud van de tuin van leegstaande woningen van Volks-• 
huisvesting;
Volkshuisvesting onder de aandacht brengen met een infostand, naast andere • 
diensten van de gemeente, tijdens het infomoment waarop alle bewoners van de 
wijk waren uitgenodigd;
Naast de focus op een propere, veilige en opgeknapte buurt had Volkshuisvesting • 
ook aandacht voor een huurder die een positieve bijdrage levert voor de buurt. 
Na een rondgang  in de wijk en een bevraging van enkele bewoners werd al snel 
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duidelijk dat Henri Borghijs het best beantwoordde aan dat profiel. Al 42 jaar 
woont hij samen met zijn vrouw Maria Steenackers in de Jan Willemstraat. Heel 
deze periode hebben zij hun woning met tuin bijzonder goed onderhouden. Daar-
bij zet Henri zich samen met andere vrijwilligers al meer dan 40 jaar in voor de 
uitbating en het onderhoud van de plaatselijke speeltuin ’t Moleken. Als ontmoe-
tingsplaats voor jong en oud is dit het kloppend hart van de wijk. “Deze speeltuin 
trekt altijd veel volk aan als het mooi weer is. In de jaren zeventig waren het voor-
al jonge gezinnen met kinderen die in deze wijk kwamen wonen. Later kwamen 

ze ook van ver buiten 
Blaasveld.”, aldus Henri. 
Zonder de inzet van vrij-
willigers zoals Henri was 
er geen sprake van deze 
goed draaiende speel-
tuin. Volkshuisvesting 
bedankte hem voor zijn 
opmerkelijke verdienste 
tijdens het infomoment 
van Buurt aan de beurt 
met een Willebroekse 
Kadobon van 50 euro. 
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5. Bewonersbevraging in willebroek-Stad over de 
invulling van de openbare ruimten in de Akker-
laan en aan het voetbalveld (Ringlaan-Breendonk-
straat).

Volkshuisvesting hield samen met studiegroep Omgeving een bewonersbevraging op za-
terdag 21 en zondag 29 november 2015. Volkshuisvesting nodigde alle bewoners en ver-
enigingen van Willebroek-Stad uit, alsook de koopmaatschappijen en kandidaat-kopers 
om mee te bepalen hoe de omgeving van de nieuwe woonwijk in de Akkerlaan er zal 
uitzien. 

Locatie was de chalet van Willebroek-Zuid. 

Verder werd gezorgd voor:

een informatiehoek met maquette en plannen waarbij • 
de nieuwe openbare ruimten werden getoond;
een huifkarrentocht naar de verschillende percelen • 
waarbij de deelnemers ter plaatse een enquête invul-
den;
gratis hapje en drankje voor elke deelnemer;• 
kinderanimatie werd verzorgd door jeugdwerking ROJM • 
(eerste dag) en vrijwilligers via de jeugddienst van de 
gemeente (tweede dag). 

In totaal hebben 56 bewoners de enquête ingevuld.
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6. Resultaten enquête bewonersbevraging project 
Akkerlaan
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Opmerking

Op de enquête kregen de respondenten de mogelijkheid om aan te duiden hoe graag ze 
iets zouden willen (liever niet  zeer graag!  ). De toepassing hiervan 
door de respondenten is niet altijd even duidelijk. Daarom is er bij de cijfers hierboven 
enkel rekening gehouden met wat ze willen en niet met hoe graag ze dit willen. 

Wat de bewoners verkiezen volgens aantal respondenten

Zone 1

bloemen-
tuin

zitbank ligheuvel waterspeel-
tuin

picknickplek avontuurlij-
ke  speel-

tuin

moestuin plukboom-
gaard

30 37 21 30 23 37 23 29

Zone 2

ligheuvel zitbank petanque basketring picknickplek trapveldje pingpong bloemen-
tuin

19 38 25 29 24 33 23 26

Zone 3

terras zitbank ligheuvel plukboom-
gaard

picknickplek petanque moestuin bloemen-
tuin

33 35 25 21 25 18 14 25

Zone Akkerpad

plukboom-
gaard

zitbank ligheuvel water- 
speeltuin

picknickplek BBQ-plek traditionele 
speeltuin

bloemen-
tuin

23 33 22 23 29 27 33 22

Zone 4 (voetbalveld)

bloemen-
tuin

zitbank ligheuvel basketring picknickplek trapveldje traditionele 
speeltuin

bloemen-
tuin

21 33 24 26 19 28 24 16
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7. gezamenlijke ondertekening huurcontracten
Sinds het voorjaar van 2015 komen alle nieuwe huurders in de week voor de inhuur-
name van hun woning samen voor de ondertekening van het huurcontract. Deze geza-
menlijke ondertekening heeft een aantal doelen voor ogen. 

Eerst en vooral wil Volkshuisvesting dat de nieuwe huurders hun buren leren kennen. 
Vaak gaan deze mensen in elkaars buurt wonen, misschien zelfs in hetzelfde gebouw. 
Volkshuisvesting hoopt dat, wanneer mensen elkaar al eens gezien en gesproken heb-
ben, ze nadien ook meer geneigd zijn om elkaar aan te spreken en dit dan op termijn 
ook het samenleven bevordert. 

Verder wil Volkshuisvesting de nieuwe 
huurders vooral informeren. Dit gebeurt 
door middel van een presentatie die toe-
gelicht wordt door een medewerker van 
de sociale dienst. Er wordt uitgelegd wat 
de rechten en plichten van de huurder 
zijn, maar er worden ook tips gegeven 
over woningonderhoud en de werking 
van de afvalcontainers aan de verschil-
lende appartementscomplexen.

Bij het naar huis gaan, krijgt elke nieu-
we huurder ook een huurdersmap 
mee met nog extra informatie. 

Voor de medewerker van de soci-
ale dienst levert de gezamenlijke 
ondertekening een maandelijkse  
tijdswinst van ongeveer 10 uur op, 
waardoor er meer tijd vrijkomt voor an-
dere taken en projecten.
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8. Ondertekening huurcontracten wilgenhof

In december 2014 nam Volkshuisvesting 28 seniorenwoningen aan het Lokaal Dien-
stencentrum Wilgenhof over van het OCMW.  Op 1 maart 2015 werden alle huurders 
van deze woningen officieel huurders van Volkshuisvesting. Concreet betekende dit dat 
alle huurders een nieuw huurcontract moesten ondertekenen. Om dit op een snelle en 
vlotte manier te laten verlopen, werd een gezamenlijke contractondertekening gehou-
den in het Lokaal Dienstencentrum. Op dat ogenblik kregen de bewoners meer uitleg 
over wat sociaal huren voor hen zou betekenen.

In praktijk zou er maar weinig veranderen voor de huurders. Alle zittende huurders 
mochten blijven huren, omdat ze allemaal voldeden aan de toelatingsvoorwaarden. 

De meest voelbare verandering kwam er in de huurprijs. Voor bijna alle bewoners werd 
dit een positieve verandering omdat hun huurprijs gevoelig daalde. Voordien werd er 
namelijk geen rekening gehouden met het inkomen bij de berekening van de huurprijs. 
Verder voorziet Volkshuisvesting nog steeds in het groenonderhoud, zodat men zich 
ook in de toekomst hierover geen zorgen moet maken. 

Huurders die om fysieke redenen niet naar het Lokaal Dienstencentrum konden komen, 
werden niet over het hoofd gezien.  Er werd met hen een afspraak gemaakt voor een 
huisbezoek waar ze dan de nodige informatie kregen. 
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9. Leentuinen

De Willebroekse bibliotheek is gestart met een databank voor ’leentuinen’. Wie inte-
resse heeft om zijn tuin uit te lenen, kan zich laten opnemen in een databank in de 
bibliotheek. En wie zin heeft om een tuin te bewerken, kan het aanbod bekijken en de 
voor hem of haar geschikte tuin uitkiezen. Het is een uniek project voor Vlaanderen 
dat gestart is uit een initiatief van de Vierde Wereldbeweging. Het is een van de leden 
van ATD Vierde Wereldbeweging die met het idee kwam om tuinen die in onbruik wa-
ren, door hen te laten activeren. Vanuit dit basisidee is de bibliotheek, de gemeente, 
de Vierde Wereldbeweging en de Volkshuisvesting gaan samen zitten en daaruit is de 
eerste databank voor leentuinen ontstaan. 

Volkshuisvesting stelde in 2015 twee tuinen van structureel leegstaande woningen in 
de Breendonkstraat ter beschikking van het project.
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10. wijziging lokaal toewijzingsreglement
In het najaar van 2015 keurde minister Homans het aangepaste toewijzingsreglement 
van de gemeente Willebroek goed. De toewijzingsregels werden aangepast ten voor-
dele van mensen met een mobiliteitsbeperking en mensen die een sterke band met de 
gemeente Willebroek hebben. 

Concreet houden de nieuwe voorrangsregels het volgende in:

Mobiliteitsbeperking • 
Voorrang voor kandidaten met een attest van het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap met vermelding:

Aanvulling onderste ledematen (AOL) / vervanging onderste ledematen (VOL) −
Doelgroep motorische handicap A of B  −

Deze voorrangsregel geldt voor 117 gelijkvloerse appartementen van Residentie 
Brielen (Tisselt), Appeldonkstraat, Merkezeel, Molenweg en de duplexapparte-
menten van Willebroek-stad en Tisselt-Cardijnwijk. De appartementen worden 
ook aangepast voor mensen met een verminderde mobiliteit zodra ze vrijkomen. 
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Band met Willebroek • 
Hoe langer je in Willebroek woont of gewoond hebt, hoe meer voorrang.

Voorrang 1: minstens 18 jaar in Willebroek gewoond hebben of minstens tot nu  −
10 jaar in de gemeente wonen.
Voorrang 2: minstens tot nu 6 jaar in Willebroek wonen. −
Voorrang 3: de laatste 6 jaar minstens 3 jaar in Willebroek wonen of gewoond  −
hebben. 

De nieuwe voorrangsregels worden toegepast sinds 1 januari 2016. De kandidaat-huur-
ders werden uitgenodigd op een informatievergadering die Volkshuisvesting samen 
met de Gemeente Willebroek organiseerde.
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8. aandeelhouders
Per 31 december 2015:

Aandeelhouder Aantal aan-
delen

Bedrag in-
geschreven 

aandelen

Gestort Nog te 
storten

Gemeentebestuur Willebroek 34.864 87.160,00 21.790,00 65.370,00
Vlaams Gewest 10.098 25.245,00 6.311,25 18.933,75
Provinciebestuur Antwerpen 10.098 25.245,00 6.311,25 18.933,75
OCMW Willebroek 8.300 20.750,00 5.187,50 15.562,50
SCHAERLAKEN Walter 120 300,00 75,00 225,00
CUYT Rony 110 275,00 68,76 206,24   
STEENACKERS Carla 75 187,50       46,88 140,62
MUYSHONDT Karel 75 187,50 46,88 140,62
NEEFS Leo 75 187,50 46,88 140,62
SOMERS Karel 75 187,50 46,88 140,62
VAN DYCK Toon 75 187,50 46,88 140,62
HUYSMANS Alfons 75 187,50 46,88 140,62
DE LAET Marc 75 187,50 46,88 140,62
MAMPAEY Jos 40 100,00 25,00 75,00
VAN MOER Luc 35 87,50 21,88 65,62
VAN WINGHE Eric 30 75,00 18,75 56,25
BISCOP Sven 25 62,50 15,63 46,87
DE BACKER Jean-Pierre 25 62,50 15,63 46,87
MELLEBEEK Myriam 20 50,00 12,50 37,50
PMB. afd. MECHELEN 8 20,00 5,00 15,00
Samenwerking Antwerpen vzw 7 17,50 4,38 13,12
MOENS Anita 5 12,50 3,12 9,38
TOTALEN 64.310 160.775,00                40.193,81               120.581,19
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9. raad van bestuur

1. Samenstelling
Samenstelling per 31 december 2014

De benoeming van alle voorgedragen bestuurders werd bekrachtigd op de algemene 
vergadering der vennoten van 27 mei 2013 en aangesteld voor een statutaire ambts-
termijn van 6 jaar.

toezichthouder 

Agentschap Inspectie RWO, Koning Albert II-laan  19/bus 22 - 1210 Brussel

toon Van Dyck - Voorzitter
Merkezeel 13 - 2830 Willebroek

Danny De Maeyer - eerste ondervoorzitter
Molenweg 48 - 2830 Willebroek

Arne Audiens - tweede ondervoorzitter
Ziederijhof 8 - 2830 Willebroek

eddy Moens - Bestuurder
A. van Landeghemstraat 62 – 2830 Willebroek

(bekrachtigd op de algemene vergadering  
van aandeelhouders van 26 mei 2015)

Rony Cuyt  - Bestuurder
Nieuwe Kouterstraat 31 – 2880 Bornem

Raf De Saeger - Bestuurder
Akkerlaan 23 – 2830 Willebroek

Leo neefs - Bestuurder
Mechelsesteenweg 107 – 2830 Willebroek

Seney ugurlu - Bestuurder
Gorrebroek 1 – 2830 Willebroek

gunther Scheers - Bestuurder
Oostvaartdijk 3 – 2830 Willebroek

gudrun Van Houdt - Bestuurder
Mechelsesteenweg 457 – 2830 Willebroek

(bekrachtigd op de algemene vergadering  
van aandeelhouders van 26 mei 2015)

Heidi Van Praet - Bestuurder
Hoogstraat 150 – 2830 Willebroek

Reinilde Van Moer - Bestuurder
Groene Laan 29C bus 301 – 2830 Willebroek
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2. Opdrachten
De raad van bestuur heeft als opdrachten:

Bepalen van het beleid van de vennootschap• 
Opstellen van de financiële begroting en de rekeningen• 
Aanwerven van personeel• 
Bepalen van het loon van het personeel• 
Uitstippelen van de krijtlijnen van het risicomanagement• 
Goedkeuren van het organogram• 
Controleren van de uitvoering van de beleidsbeslissingen • 

3. werkzaamheden

Aankopen - verkopen
Opvolging van de openbare verkoop van 9 woningen• 
Beslissing tot de vrijwillige verkoop van een woning aan een zittende huurder• 
Beslissing om niet in te gaan op aangeboden rechten van wederinkoop• 
Beslissing om niet in te gaan op aangeboden voorkooprechten• 
Attestering van dossiers van kooprecht zittende huurder • 

Personeelszaken
Aanwerving van een administratief ondersteuner technische dienst• 
Akteneming van de resultaten van de personeelsenquête over psychosociale ri-• 
sico’s en goedkeuring van het bijhorende actieplan
Beslissing tot verhoging van de vergoeding voor woon-werkverkeer• 
Goedkeuring van aanpassingen aan het arbeidsreglement• 
Akteneming van de evaluatie en planning van de personeelsleden• 
Beslissing tot een baremaverhoging voor twee technische personeelsleden• 
Beslissing tot aanwerving van twee personen voor de poetsdienst• 
Bekrachtiging van het ontslag van een personeelslid• 
Goedkeuring van het wagenparkbeleid • 

Juridische zaken
Akteneming van de klachtenrapportering 2014• 
Voorbereiding van de statutenwijziging• 
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interne organisatie / Algemeen
Goedkeuring van de uitvoering van het jaaractieplan 2014• 
Goedkeuring van het jaaractieplan 2015• 
Goedkeuring van het jaarverslag 2014• 
Goedkeuring van de organisatie van een Inspiratiedag Bouwen en Wonen in Wil-• 
lebroek
Goedkeuring van de conclusies van de zelfevaluatie risicomanagement• 
Beslissing tot aankoop van softwareprogramman 3P• 
Beslissing tot deelname aan de samenaankoop van verzekeringen• 
Goedkeuring van het communicatieplan• 
Akteneming van de halfjaarlijkse managementrapportering• 
Beslissing tot heronderhandeling van de overeenkomst met G4S • 

Onderhouds- en renovatiewerken
Beslissing tot het uitschrijven van een studieopdracht voor de plaatsing van liften • 
in de seniorenresidenties Schuttershof en Stationsplein
Beslissing tot het aanpassen van de badkamers van 86 seniorenwoningen• 
Beslissing tot het aanpassen van 117 gelijkvloerse appartementen, bestemd voor • 
personen met een mobiliteitsbeperking (zoals bepaald in het lokaal toewijzingsre-
glement)
Gunningsbeslissing groenonderhoud site Wilgenhof• 
Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor • 
Optrek over doorverwijzing, informatieverstrekking en technische herstellingen
Opvolging van het renovatieproject van 11 woningen in de deelgemeenten en 2 • 
woningen in de Tuinwijk
Gunning van de opdrachten tot het plaatsen van centrale verwarming in 200 wo-• 
ningen (drie aanbestedingen)
Beslissing om als uitbreiding van een vorig renovatieproject 3 extra woningen in • 
de deelgemeenten totaal te renoveren
Goedkeuring van het gunningsverslag m.b.t. de samenaankoop van gas en elektri-• 
citeit
Goedkeuring van het gunningsverslag voor het plaatsen van liften in de senioren-• 
residenties Schuttershof en Stationsplein 

Vervangingsbouwprojecten
Aanstelling van een veiligheidscoördinator voor de projecten in de Viooltjesstraat, • 
C. Broeckmeyerstraat en Breendonkstraat 
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Masterprojecten
Goedkeuring van de integratie van een ADL-cluster (Assistentie Dagelijks Leven) in • 
perceel 2 van het bouwproject Akkerlaan
Goedkeuring van de architectenovereenkomsten voor het masterproject Akker-• 
laan
Beslissing tot het vervangen van een architectenteam in het masterproject Akker-• 
laan
Aanstelling van een veiligheidscoördinator voor het masterproject Akkerlaan• 
Opvolging van de asbestproblematiek bij de sloop Hoge Heide (Tuinwijk Wille-• 
broek)
Aanstelling van een ontwerper infrastructuur voor het masterproject Akkerlaan• 
Goedkeuring van het gunningsverslag voor het archeologisch vooronderzoek• 
Goedkeuring van de overeenkomsten met de welzijnsorganisaties voor de ADL-• 
cluster in de Akkerlaan
Aanstelling van een aannemer voor de gedeeltelijke ontbossing van de Akkerlaan • 
voor het archeologisch vooronderzoek 

Sociale dienst
Goedkeuring van het doelgroepenplan en ontwerp van wijziging lokaal toewij-• 
zingsreglement
Akteneming van de toewijzingen van sociale huurwoningen, beslist door het direc-• 
tiecomité
Opvolging van de schulddossiers en gerechtsdossiers• 
Akteneming van de resultaten van de tevredenheidsenquête bij kandidaat-huur-• 
ders
Aanpassing van de regels van de rationele bezetting van sociale huurwoningen • 

Financiële dienst
Voorbereiding van de beslissing (door de Algemene Vergadering) tot aanstelling • 
van een bedrijfsrevisor voor de komende drie boekjaren
Goedkeuring van de jaarrekening 2014 en winstbestemming• 
Goedkeuring van de financiële meerjarenplanning• 
Beslissing over de aanwending van verplicht te herinvesteren verkoopopbrengsten• 
Goedkeuring van de financiële risicoanalyse van de masterprojecten• 
Akteneming van de halfjaarlijkse afsluiting van de boekhouding 2015• 
Goedkeuring van de huurlasten 2016• 



Jaarverslag 2015 - Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek74 

10. directiecomité
Samenstelling per 31 december 2015:

Voorzitter: Toon Van Dyck  • 
Eerste ondervoorzitter: Danny De Maeyer• 
Tweede ondervoorzitter: Arne Audiens• 
Bestuurder: Heidi Van Praet• 
Bestuurder: Rony Cuyt  • 
Directeur : Andy Dilles   • 

Toezichthouder: Agentschap Inspectie RWO, Koning Albert II-laan 19/bus 22 - 1210 
Brussel

De raad van bestuur heeft aan het directiecomité de volgende bevoegdheden ver-
leend:

De bevoegdheid over het al dan niet toepassen van het decretaal recht van ver-• 
koop m.b.t. eigendommen die gelegen zijn buiten de gedefinieerde projectgebie-
den van de masterplannen Tuinwijk en Willebroek-Stad;
De bevoegdheid over de toewijzingen van sociale huurwoningen;• 
De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen m.b.t. verzoeken tot samenwo-• 
ning;
De bevoegdheid tot instelling van gerechtsprocedures i.v.m. schulddossiers;• 
De bevoegdheid tot het nemen van acties, volgend uit bepalingen van het kader-• 
besluit sociale huur;
Beslissingen en/of attesteringen m.b.t. verkoop van woningen, in uitvoering van • 
het zogenaamde overdrachtenbesluit.
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11. personeel

1. Personeelsbewegingen
In 2015 heeft Volkshuisvesting een bewogen jaar gehad. 

We namen afscheid van Driss Azarkan, Kevin Verschueren, Eddy Steenackers en Marie-
Louise Biesemans.

Na 36 jaar de gemeenschappelijke gangen van onze residenties Groenlaar en Herselaar 
te laten blinken, heeft Marie-Louise Biesemans beslist om het wat rustiger aan te doen 
en geniet ze nu van een welverdiend pensioen. 

De afgelopen 20 jaar heeft Eddy Steenackers zich ingezet, samen met onze andere 
schrijnwerkers, om op maat gemaakte keukens te plaatsen in onze woningen. Deze 
waren altijd perfect gemaakt en geplaatst, tot tevredenheid van alle huurders.

We hebben in 2015 niet enkel afscheid van een aantal personeelsleden moeten nemen, 
maar we hebben ook een paar toffe, nieuwe mensen in ons team mogen verwelkomen.

De technische dienst heeft er met Keshia Noumbissie versterking bij 
gekregen voor de verwerking van technische meldingen en documen-
ten van nutsmaatschappijen. Alsook het administratief beheer van 
het onderhoud van de verwarmingsketels en het inventarisatieproject 
heeft zij op zich genomen.

Niet enkel Keshia kwam het technisch team versterken in 2015, ook Jo-
han Van Dessel heeft zich bij ons team aangesloten. Hij staat in voor het 
toezicht van technische installaties en de gemeenschappelijke ruimtes 
van alle onze residentie in Willebroek. Hij doet niet enkel de kleine re-
paraties en onderhoudswerken in onze woningen, maar ook de plaats-
beschrijvingen bij nieuwe en vertrekkende huurders.

Bij onze poetsdienst mochten we Durdane Angin verwelkomen. Zij 
staat nu in voor de gemeenschappelijke delen van onze residenties 
en het buurtlokaal. We zijn ervan overtuigd dat zij de fakkel van haar 
voorganger goed heeft overgenomen en op haar beurt ervoor zorgt dat 
deze gangen blinken.
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2. Opleidingen
Volkshuisvesting stimuleert haar personeel om specifieke infosessies bij te wonen en 
een diversiteit aan opleidingen te volgen. Niet alleen zijn deze infosessies en opleidin-
gen gericht naar de taakopdrachten van ieders functieomschrijving van het personeel. 
Het kadert ook in een veel bredere context en deze visie wordt toegepast op alle per-
soneelsleden.  

Hieronder vindt u de belangrijkste opleidingsmomenten voor het personeel. Bij het 
doornemen ervan zal u vast en zeker het gevarieerde aanbod opmerken. 

2.1 Directeur
Financiële planning• 
Studiedag Groot Woononderzoek in Vlaanderen • 
Arbeidsrechtelijke valkuilen• 
RABOT 4-358• 
Symposium Ascento • 

2.2 Administratief personeel
Financiële planning• 
Workshop herwerking C2008• 
Loonverwerkingsprogramma Tango• 
Omgaan met leegstand• 
Verzekeringen• 
Duurzame wijken• 
RABOT 4-358• 
Woonforum• 
Technisch forum Energie en Renovatieplanning• 
Evaluatiedag kaderbesluit• 
Basisbegeleiding vertrouwenspersoon• 
Woonnood in Vlaanderen• 
Oorzaak/oplossingen vochtproblemen• 
Inspiratiedag sociale diensten• 
Technisch forum• 

2.3 technisch personeel
Houtbeurs• 
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12. klachtenrapportage
Elke persoon die betrokken is bij de werking van Volkshuisvesting kan een klacht in-
dienen bij Volkshuisvesting.   In de meest voorkomende gevallen zijn het huurders of 
kandidaat-huurders die een klacht indienen. Nadat de klacht door Volkshuisvesting 
werd onderzocht,  krijgt de persoon die de klacht indiende binnen de 45 dagen een 
antwoord.

Jaarlijks wordt een klachtenrapportage bezorgd aan het Agentschap Inspectie RWO en 
de Vlaamse Ombudsdienst.   In deze klachtenrapportage worden de ontvangen klach-
ten gequoteerd volgens  mate van gegrondheid, mate van oplossing en geschonden 
ombudsnormen bij gegronde klachten.

Dit zijn de resultaten uit de klachtenrapportering van 2015:

In 2015 waren er 18 klachten waarvan 16 ontvankelijk.• 
Van de 16 ontvankelijke klachten waren er 7 gegrond.• 
Van de 16 klachten zijn er 15 opgelost.• 
1 klacht is niet opgelost• 

Betreft een herstelling die door Volkshuisvesting nog niet is uitgevoerd −
Van de 7 gegronde klachten zijn volgende ombudsnormen geschonden:• 

Niet-correcte beslissing −
Het onterecht weigeren van een versnelde toewijzing op basis van beslis-1. 
sing van gerechtelijke uithuiszetting in de afgelopen 10 jaar.

Te lange behandeltermijn −
Het opruimen van achtergelaten afval door een aannemer die is aange-1. 
steld door Volkshuisvesting.
3 klachten voor uitvoering van een herstelling door Volkshuisvesting.2. 

Ontoereikende informatie: −
2 klachten over info tijdstip herstelling, uit te voeren door Volkshuisves-1. 
ting.
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wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar 
ten gevolge van de klachtenbehandeling? 
Door een betere opvolging op de uitvoering van herstellingen zijn er maar 4 klachten 
ingediend omwille van een te lange behandeltermijn. Hiervan zijn er 3 klachten snel 
ingediend en vervolgens ook snel opgelost.

In 2013 waren er 6 klachten over een te lange behandeltermijn. In 2014 waren er hier-
over maar 2 klachten door een reeds verbeterde opvolging. 

Sinds eind 2013 stelt Volkshuisvesting onthaalmappen ter beschikking van haar huur-
ders voor een zo optimaal mogelijke informatieverstrekking. In 2013 waren er nog 4 on-
gegronde klachten met als oorzaak onvoldoende kennis van de klager over de inhoud 
van de klacht. In 2014 was op deze basis het aantal klachten gedaald naar 2 en in 2015 
naar 1. 

Sinds begin 2015 vindt de ondertekening van nieuwe huurcontracten maandelijks in 
groep plaats zodat er meer tijd en gelegenheid is om info te geven over de rechten en 
plichten van de huurder en verhuurder.

welke verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandel-
de klachten?
De procedure van domiciliefraude wordt aangepast: In het geval officieel wordt vast-
gesteld dat een sociale woning onbewoond is en vervolgens de betrokken huurder van 
ambtswege wordt geschrapt, zal Volkshuisvesting aan de Vrederechter vragen over te 
gaan tot gerechtelijke uithuiszetting.

Alle huurders van Volkshuisvesting hebben een nieuwjaarsbrief ontvangen met folder 
van de Provincie Antwerpen waarin het belang van een goed geventileerde woning 
wordt aangetoond. 

De coördinator onderhoud en herstel heeft in 2015 bijkomende opleiding gevolgd over 
vochtproblemen. 
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jaarrekening 
2015



Nr.  0403.698.162  VOL  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

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/

Verbonden ondernemingen ..............................................

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

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

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat ..............................................................................

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

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

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

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

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

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

..........

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

.........

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

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

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

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

8.148,75

45.522.298,51

41.520.348,75

42.878,78

23.991,14

8.263,41

45.530.943,05

3.926.816,43

495,79

495,79

495,79

7.110.546,72

62.987,79

62.987,79

62.987,79

107.401,24

79.416,64

27.984,60

3.000.000,00

3.000.000,00

3.887.144,08

53.013,61

52.641.489,77

45.568.367,22

7.735,42

45.560.136,01

43.231.116,96

47.369,25

28.014,15

11.750,13

2.241.885,52

495,79

495,79

495,79

6.230.298,25

62.414,02

62.414,02

62.414,02

543.204,07

514.912,19

28.291,88

5.528.660,05

96.020,11

51.798.665,47

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

1/38
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Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .............................................................

Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................

Wettelijke reserve.............................................................

Onbeschikbare reserves ..................................................

Voor eigen aandelen ..................................................

Andere .......................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................

Belastingen .......................................................................

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten .................................................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ..........................................................

Achtergestelde leningen ..............................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................

Kredietinstellingen ......................................................

Overige leningen ........................................................

Handelsschulden ..............................................................

Leveranciers ...............................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ............................................................................

Belastingen .................................................................

Overige schulden ..............................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.7

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

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

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

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

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

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

......................................(+)/(-)

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

...........

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

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

Belastingvrije reserves ......................................................

Beschikbare reserves .......................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

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

....

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

.................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

....

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................

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

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

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

........

Te betalen wissels ......................................................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

 5.9

 5.8

 5.9

Overige schulden ..............................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ........................................

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

Financiële schulden .........................................................

Kredietinstellingen .......................................................

Overige leningen .........................................................

Handelsschulden ...............................................................

Leveranciers ...............................................................

Te betalen wissels ......................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..............................................................

40.193,80

160.775,00

120.581,20

6.333.231,23

1.645.959,96

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

Herwaarderingsmeerwaarden ...............................................

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

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

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

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

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

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

3.714.361,68

3.357.697,18

29.143,94

305.257,18

3.023.296,06

356.664,50

37.948.913,11

35.569.543,50

34.789.327,90

4.636,81

34.645.111,13

139.579,96

780.215,60

2.268.939,78

1.203.974,63

441.913,46

441.913,46

486.724,10

352.615,34

134.108,76

136.327,59

110.429,83

52.641.489,77 51.798.665,47

9.622.046,22

40.193,80

160.775,00

120.581,20

7.888.023,76

16.080,00

1.395.746,78

1.395.746,78

6.476.196,98

1.693.828,66

4.164.319,03

3.797.292,92

95.516,49

335.666,71

3.366.109,72

367.026,11

38.012.300,22

35.284.353,18

34.542.930,64

8.263,42

34.124.901,04

409.766,18

741.422,54

2.663.571,62

1.268.762,25

662.714,04

662.714,04

522.788,14

359.151,91

163.636,23

209.307,19

64.375,42

10.978.214,98

9.292.061,22

16.080,00

2.942.749,99

2.942.749,99

Toel.

 5.9

2/38
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RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ..............................................

Andere bedrijfsopbrengsten ...............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...........................

Aankopen .....................................................................

Voorraad: afname (toename)  .............................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen ...........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ........................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ............................................................................ (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Opbrengsten uit financiële vaste activa .............................

Opbrengsten uit vlottende activa .......................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ........................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan

voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+)/(-)

Andere financiële kosten ...................................................

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor 

belasting

 5.10

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

.

....................................................................... (+)/(-)

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............(+)/(-)

 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ................................................................................

 5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)  5.10

 5.10

.......................................(+)/(-)

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

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

Andere financiële opbrengsten .........................................  5.11

Financiële kosten  5.11

6.227.954,75

5.274.601,24

289.440,87

663.912,64

4.824.966,08

573,77

-573,77

1.766.739,25

1.457.849,34

1.276.910,01

-5.096,71

-96.782,08

425.346,27

1.402.988,67

201.756,55

1.000,57

200.755,98

900.497,78

704.247,44

900.497,78

5.550.733,79

4.970.021,41

104.550,54

476.161,84

4.767.395,46

13.897,89

13.897,89

1.732.561,51

1.408.581,26

1.205.016,03

8.741,88

-13.065,05

411.661,94

783.338,33

121.470,61

23.379,74

98.090,87

843.616,44

843.616,44

61.192,50

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Toel.

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

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

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

...

3/38
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van

waardeverminderingen op immateriële en materiële

vaste activa .......................................................................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

op oprichtingskosten, op immateriële en materiële

vaste activa .......................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 

kosten ......................................................................... (-)

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ............

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Uitzonderlijke kosten

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .........................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

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

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

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

 5.11

..........(+)/(-)

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële

vaste activa .......................................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten ..............................................................

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

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

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

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

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

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

.........

Overboeking naar de uitgestelde belastingen .....................

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

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

.......

Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)  5.12

....................................(+)/(-)

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................

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

....................Overboeking naar de belastingvrije reserves .......................

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

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

.

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-)

1.161.771,96

1.160.788,12

439.629,83

781.852,02

-342.813,66

591,47

1.426.389,57

10.361,61

32.713,72

32.713,72

1.404.037,46

142.965,75

1.547.003,21

983,84

582.036,49

582.036,49

435.420,16

429.934,37

5.485,79

207.808,83

10.361,61

10,89

10,89

218.159,55

142.965,75

361.125,30

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

4/38
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..............................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .............................................

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserves ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ....................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ...................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..............................................

aan de reserves ......................................................................................

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ....................(+)/(-)

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

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

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

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

..........................................................(+)/(-)

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

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

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

aan de overige reserves ........................................................................

1.547.003,21

1.547.003,21

1.547.003,21

1.547.003,21

361.125,30

361.125,30

361.125,30

361.125,30

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

............................................................(+)/(-)

5/38



Nr.  0403.698.162  VOL  5.2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN 
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

35.940,96

28.205,54

7.001,45

42.942,41

6.588,12

34.793,66

8.148,75

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

6/38



Nr.  0403.698.162  VOL  5.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

65.189.172,54

240.436,87

1.000.516,31

309.801,87

64.738.894,97

2.025.268,55

764.777,91

23.218.546,22

41.520.348,75

21.958.055,58

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

7/38



Nr.  0403.698.162  VOL  5.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

246.546,03

1.191,85

247.737,88

5.682,32

204.859,10

42.878,78

199.176,78

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8/38



Nr.  0403.698.162  VOL  5.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

134.430,51

13.713,31

17.736,32

106.416,36

124.152,68

23.991,14

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

148.143,82

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.3.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

WAARVAN

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

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

........

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

..........

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

142.029,90

142.029,90

130.279,77

3.486,72

133.766,49

8.263,41

8.263,41

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

403,98

403,98

403,98

403,98

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

2.241.885,52

1.994.732,78

-309.801,87

3.926.816,43

3.926.816,43

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

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

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

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

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

495,79

495,79

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag .....................................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...................................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Niet-opgevraagd bedrag ........................................................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand ....................................................................................

meer dan één jaar ...........................................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar ..................................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 3.000.000,00

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

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

.

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

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

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

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

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

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

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

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

over te dragen kosten 26.231,37

verkregen opbrengsten 26.782,24

14/38



Nr.  VOL  5.7 0403.698.162

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.......................................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar........................................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 160.775,00

160.775,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

160.775,00 64.310aandelen op naam

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 64.310

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam.................................................................................................

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen...................................

Niet-opgevraagd

bedrag

Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal ......................................................................................

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal .........................................................................

120.581,20(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

65.370,00Gemeente Willebroek

18.933,75Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

18.933,75Provinciebestuur Antwerpen

15.562,50O.C.M.W. Willebroek

13,12V.Z.W. Samenwerking Antwerpen

15,00P.M.B. Afdeling Mechelen

1.753,08Diverse Particulieren

15/38



Nr.  VOL  5.7 0403.698.162

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

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

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

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

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

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

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 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

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

.........

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

.........

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

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

.........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

........................................................
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

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

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

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

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

.

voorzieningen voor minderwaarden m.b.t. sloopwrken 3.023.296,06
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Nr.  0403.698.162  VOL  5.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

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

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

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

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

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

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

....

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .......................................................

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

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

1.175.512,15

3.626,61

901.699,32

270.186,22

28.462,48

1.203.974,63

3.759.518,81

4.636,81

3.615.302,04

139.579,96

3.759.518,81

31.029.809,09

31.029.809,09

780.215,60

31.810.024,69

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 

van de onderneming

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

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

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ....................................................................

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

(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 .......................................................

344.915,34

7.700,00

134.108,76

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen..........................................................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten........................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden .........................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................................

Overige leningen ................................................................................................................................

Leveranciers .......................................................................................................................................

Te betalen wissels .............................................................................................................................

Handelsschulden ......................................................................................................................................

.

Financiële schulden ...................................................................................................................................

Achtergestelde leningen .....................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen .................................................................................................

Kredietinstellingen ...............................................................................................................................

Overige schulden ......................................................................................................................................
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Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

toe te rekenen intresten leningen vmsw 76.108,04

toe te rekenen intresten annuïteiten Domus Flandria 12.671,94

andere toe te rekenen kosten 10.324,02

verkregen opbrengsten voorschotten verwarming 1.850,00

toe te wijzen betalingen 9.475,83
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

sociale huisvesting 5.274.601,24 4.970.021,41

Uitsplitsing per geografische markt

willebroek 5.274.601,24 4.970.021,41

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ............................................................................................................. 663.912,64 416.561,48740

Andere bedrijfsopbrengsten

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

26

23,4

35.081

24

34.416

22,79087

9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

Andere personeelskosten ....................................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............................................................

933.754,94

372.843,88

68.664,37

82.586,15

919.765,61

337.970,56

72.624,74

78.220,35

620

621

622

623

624

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ........................................ (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

-66.372,55 40.951,90

38.112,5632.928,52

38.025,23 29.370,68

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt .........................................................................................................

Teruggenomen ..............................................................................................

Andere ................................................................................................................ 

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen .....................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

18.681,06

115.463,14

158.618,90

171.683,95

387.321,04

38.025,23

382.291,26

29.370,68

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 

personen

Kosten voor de onderneming ...............................................................................

1

2,4

4.642

130.324,51

3

2,0

3.909

109.978,13

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..........................................................................................

Interestsubsidies ...........................................................................................

47.868,70 47.868,70

147.256,56 48.229,509126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

intresten gerechtelijke procedures 2.791,13 487,67

intresten op diverse vorderingen 1.420,00 1.505,00

aanbrengpremie waarborgen vmsw 1.419,59

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling

van vorderingen ..................................................................................................

Toevoegingen ......................................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ...........................................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...............................................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................................

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

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

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

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

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

.........

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

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

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

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

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...................................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................

Geraamde belastingsupplementen ...........................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...................

32.713,72

25.013,72

7.700,00

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

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

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

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit 

de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

notionele intrestaftrek -570.876,17

geraamde verworpen uitgaven 28.338,01

aftrek compenseerbare verliezen -402.763,09

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

BoekjaarCodes

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties ........................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ............................... 9142

9141

Andere actieve latenties

9144Passieve latenties .....................................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN 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 ..........................................................................................

124.292,41

130.042,47

152.917,58

175.687,91

237.852,29 253.410,27

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

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

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ............................................................

Door de onderneming getrokken of door aval getekende handelseffecten ................................................

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 

gewaarborgd .............................................................................................................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ........................................................................................................................................................

9150

9149

9153

9151

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

Bedrag van de inschrijving ..................................................................................................................

Hypotheken 

Boekwaarde van de bezwaarde activa ................................................................................................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ............................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ......................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming 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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

vervangingsbouw 3 woningen deelgemeenten 442.558,00

masterproject Tuinwijk 11.437.320,00

akkerlaan & voetbalveld 34.950.000,00

vervanginsbouw 34 woningen Willebroek-Stad 4.793.000,00

plaatsen cv installaties in 92 woningen 783.023,00

plaatsen liften residenties Schuttershof en Nonnenvijverstraat 375.490,00

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen

Verkochte (te leveren) goederen

Verkochte (te leveren) deviezen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9213

9216

9214

9215

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

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

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

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

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

VERPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

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

De vennootschap heeft ten voordele van haar werknemers een groepsverzekering afgesloten bij een

Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit geldt voor alle personeelsleden in vast dienstverband.

 Er is ook een persoonlijke bijdrage van 1% op het bruto loon.

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

BoekjaarCode

9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling 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

De onderneming heeft een onvoorwaardelijke hypothecaire volmacht verleent aan haar kredietgever met betrekking tot de aankoop

van onroerend goederen.
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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

BoekjaarCodes

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

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 identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ............................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...............................................................................................

33.031,68

9504

9503

Codes Boekjaar

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

5.959,259505

95061

95062

95063

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

........

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

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

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

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

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

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

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

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

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

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

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 

gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 

vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16

van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het 

Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de

moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is

verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 

moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde

geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 

      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 

      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

18,91001

1002

1003

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

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

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

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

11,9 7,0

6,4 1,4 5,0

23,4 13,1 10,3

29.6811011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

19.090 10.591

5.400 1.856 3.544

35.081 20.946 14.135

1.253.533,441021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

789.261,80 464.271,64

204.315,90 44.694,10 159.621,80

1.457.849,34 833.955,90 623.893,44

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

22,71003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

13,3 9,4

34.416 21.538 12.878

1.408.581,26 825.292,10 583.289,16

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

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

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

20 6 24,1

20 6 24,1

12

8

11

9

1

5

12,8

11,3

1

5

11,8

12,3

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

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

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

9

1

2

1 9,8

1,0

2,0

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

6

1

1

1

4

0,7

8,6

1,0

1,0

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................

29/38



Nr.  0403.698.162  VOL  6

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

4

4

4,0

4,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens

het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het

algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een 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

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

2

2

2,0

2,0

2 2,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

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

Pensioen .............................................................................

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................

Afdanking .....................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige

ten minste op halftijdse basis diensten blijft

verlenen aan de onderneming ....................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming

    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

2,4

4.642

130.324,51

150

151

152

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

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

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

...........
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

7

135

2.215,27

5

92

1.615,55

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

2.215,27 1.615,55

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

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 beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
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WAARDERINGSREGELS
A. WAARDERINGSREGELS

Onderhavige regels zijn bepaald in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van

Vennootschappen en gelden voor de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen en verplichtingen van welke aard

ook, die betrekking hebben op de vennootschap en van de eigen middelen daaraan verstrekt.

Deze waarderingsregels gelden in het bijzonder voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en

voorzieningen voor risico's en kosten, evenals voor herwaarderingen.

De vaststelling en toepassing van onderhavige regels gaat ervan uit dat de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voortzet.

ALGEMENE REGELS

1.	Afzonderlijke waardering van de vermogensbestanden

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen zijn

specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben. De voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd.

2.	Voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw

De waarderingen , de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd

en hangen niet af van het resultaat van het boekjaar.

In de gevallen waarin bij gebreke aan objectieve beoordelingscriteria, waarderingen van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en

ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir zijn, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen, rekening

houdend met de eis van het getrouwe beeld, belangrijk zijn.

De waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en kosten die hoger zijn dan wat vereist is, worden niet gehandhaafd.

3.	Aanschaffingswaarde - Nominale waarde - Herwaardering

Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt

opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In geval van grondige renovatie worden de kosten voor sloop beschouwd als bijkomende kosten en als dusdanig bij de

aanschaffingswaarde opgenomen.

SPECIFIEKE  RUBRIEKEN

Immateriële vaste activa

Deze rubriek bevat de aangekochte software. Het afschrijvingspercentage werd bepaald op 15 %. Deze rate wordt verantwoord door het

feit dat er minstens 6 jaar economische voordelen uit de exploitatie van deze software gehaald wordt. Indien geen economisch voordeel

meer gehaald voor het verstrijken van de afschrijvingstermijn, wordt er versneld afgeschreven.

Afschrijvingen worden pro rata temporis geboekt op lineaire basis. De volgende afschrijvingspercentages zijn van toepassing:

 MATERIELE VASTE ACTIVA

Volgens de beslissing van de Raad van Bestuur worden de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris vermeld

tegen de aankoopprijs of de waarde van opbouw. In de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire interesten op ontleende

kapitalen begrepen die betrekking hebben op de periode die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat. Ze

worden niet geherwaardeerd.

De afschrijvingen worden na de ingebruikname berekend voor:

- de verhuurde woningen en het administratief gebouw, worden lineair afgeschreven op basis van 1,5 % van 5/6e van de aankoopprijs;

- de garages, autoboxen en bergplaatsen worden lineair afgeschreven over 66 jaar;

- de woningen verworven vanaf 1997 worden lineair afgeschreven over 50 jaar, m.a.w. een afschrijvingspercentage van 2 % van de

aankoopprijs of op 5/6e van de aankoopprijs indien de grondwaarde niet is gekend; vanaf boekjaar  2012 gebeurt de afschrijving over 33

jaar;

- de installaties voor centrale verwarming worden lineair afgeschreven over 30 jaar; cv ketels geplaatst vanaf 2012 worden lineair

afgeschreven over 10 jaar;

- de liften worden lineair afgeschreven over 30 jaar;

- de leasingactiva worden afgeschreven à rato van de afbetalingen uitgevoerd tijdens het boekjaar;

- de woninguitrusting en -meubilair wordt lineair afgeschreven over 10 jaar;

- de GSM- toestellen en computers worden lineair afgeschreven over 3 tot 10 jaar;

- de boilers worden lineair afgeschreven over 10 jaar (= economische levensduur);

- het werkplaatsmateriaal wordt lineair afgeschreven over 10 jaar;

- de bergplaatsen worden lineair afgeschreven over 10 jaar;

- het rollend materiaal wordt lineair afgeschreven over een periode van 5 tot10 jaar;

- de houten carports worden lineair afgeschreven over 10 jaar;

- de verplaatsbare inrichting van gehuurde gebouwen wordt lineair afgeschreven over 10 jaar;

- de niet-verplaatsbare inrichting van gehuurde gebouwen wordt lineair afgeschreven over 3 jaar;

- het overgenomen leasingmateriaal wordt afgeschreven over 3 jaar;

- de renovatiewerken aan het administratief gebouw worden lineair afgeschreven over 10 jaar;

- de renovatiewerken m.b.t. de inrichting worden lineair afgeschreven over 15 jaar;

- de renovatiewerken m.b.t. de structuur van de onderneming worden lineair afgeschreven over 33 jaar;
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WAARDERINGSREGELS
- de verhardingswerken aan de E. Vanderveldestraat (= het werkhuis) worden lineair afgeschreven over 15 jaar.

Indien er vastgesteld wordt dat de afschrijvingen in het verleden onvoldoende zijn ingevolge geplande of uitgevoerde vervanging of

nieuwbouw, dan worden er inhaalafschrijvingen of aanvullende afschrijvingen uitgevoerd.

Wanneer men voorziet dat in de toekomst Onroerende goederen gesloopt moeten worden om terreinen weer in hun oorspronkelijke staat

verkrijgen, kunnen deze geprovisioneerd worden via het passief van de balans.

Activa in aanbouw worden niet afgeschreven

HUURACHTERSTALLEN EN TE INNEN UITGEVOERDE ONDERHOUDSWERKEN

Op het einde van elke maand worden de vertrokken huurders met huurschuld overgeboekt naar de rekening "vertrokken huurders".

Na 6 maanden wordt op de openstaande vorderingen op vertrokken huurders een waardevermindering van 100 % toegepast.

Wanneer op balansdatum van het jaar na de toegepaste waardevermindering geen betalingen werden ontvangen, wordt de openstaande

schuld van vertrokken huurders als "definitief oninvorderbaar" beschouwd.

VOORZIENINGEN VOOR GROOT ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Dergelijke specifieke voorzieningen worden aangelegd voor:

-	de kosten waarvan zeker en vaststaand is dat deze in de komende jaren zal plaatsvinden, doch waarvan het exacte bedrag niet kan

bepaald worden. Deze kosten worden vastgelegd op basis van de meerjarenplanning groot onderhoud en herstellingen en worden

voorzien op het ogenblik van de vaststelling van de noodzakelijke herstellingswerken.

-	de grote werken waarvan de vereiste minimumdrempels van de VMSW qua investeringsbedrag niet bereikt worden.

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

-	Hier wordt het bedrag opgenomen dat nodig is ter dekking van uitzonderlijke inhaalafschrijvingen op gebouwen vanaf het moment dat de

beslissing tot sloop door de Raad van Betuur is genomen

KAPITAALSUBSIDIES

Toegekende kapitaalsubsidies worden opgenomen in het passief, rekening houdend met de belastingslast die mag uitgesteld worden.

De kapitaalsubsidies worden in het resultaat opgenomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen van de Materiële Vaste Activa

waarop zij betrekking hebben.

B. OVERIGE VERMELDINGEN:

De door de VMSW gewaarborgde schulden t.o.v. Domus Flandria bedragen 409.766,18 EUR.

De aannemers hebben op jaareinde 259.048,01 EUR aan borgtochten gedeponeerd bij de consignatiekas.
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A. Van Landeghemplein 2 
2830  Willebroek 

Tel.: 03/886.56.12 
Fax: 03/886.62.03 

info@volkshuisvesting-willebroek.woonnet.be 
www.volkshuisvestingwillebroek.be 

www.facebook.com/volkshuisvestingwillebroek 
www.twitter.com/SHM_willebroek


