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samenwerkende maatschappij voor  
volkshuisvesting willebroek 
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met sociaal oogmerk 

Opgericht op 1 april 1922 (Belgisch Staatsblad: 21 april 1922)

Erkend door de Nationale Maatschappij van de Huisvesting 
op 22 december 1921, onder het nr. 130. 
Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij  
op 19 maart 1991, onder het nr. 130. 
Vanaf 1 juli 2006 is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen de  rechtsopvolger van de Vlaamse Huisvestings-
maatschappij.

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 aangepast aan de modelstatuten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
op 29 mei 2012 en aan de nieuwe maatschappelijke zetel op 27 mei 2013.
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It’s all about the money

Alle woningen tegen 2020 voorzien van een moderne centrale verwarming, dakisolatie en dub-
bel glas is niet alleen een enorme verbetering van het wooncomfort; minder energie verbrui-
ken is ook financieel interessant voor de sociale huurder én milieuvriendelijk. 

Toen onze directeur twee jaar geleden op het Woonforum van de Vlaamse  Maatschappij voor 
Sociaal Wonen een presentatie gaf over het EnergieRenovatieProgramma 2020 toonde hij een 
foto van de Engelse zangeres Jessie J., toen bekend om haar hitnummer Price Tag. Aan de uitvoe-
ring van het EnergieRenovatieProgramma op Vlaams niveau hangt immers een prijskaartje van 
niet minder dan zo’n 3,2 miljard euro. Dan hebben we het nog niet over de andere dringende en 
noodzakelijke deel- en totaalrenovaties van het sociaal huurpatrimonium in Vlaanderen. 

Volkshuisvesting heeft twee jaar geleden beslist om in de toekomst alleen in een beperkt aantal 
gevallen nog totaalrenovaties te doen. De kostprijs voor nieuwbouw is vergelijkbaar met die 
van een totaalrenovatie en biedt veel meer mogelijkheden. Het project van 10 woningen in de 
Dahliastraat (gestart in april 2015) sluit dat hoofdstuk af. 

Het masterproject Willebroek-stad zelfs buiten beschouwing gelaten, zullen we in de Tuinwijk, 
C. Broeckmeyerstraat, Breendonkstraat en Viooltjesstraat in totaal 109 woningen vervangen 
door 102 nieuwe. De ontwerpplannen zijn gemaakt en goedgekeurd door de Vlaamse Maat-
schappij voor Sociaal Wonen, de bouwvergunning werd afgeleverd, de huurders werden geher-
huisvest. Maar ook hier weer opnieuw: It’s all about the money!

Bouwprojecten programmeren voor financiering was voor de Vlaamse Maatschappij voor Soci-
aal Wonen vroeger een kwestie van alle ingediende projecten die de kwaliteits- en betaalbaar-
heidsnormen haalden, op een lijst noteren en die lijst integraal goedkeuren. Sinds het grond- 
en pandenbeleid van de Vlaamse Regering bepaalde dat sociale huurwoningen gelijkmatiger 
over Vlaanderen verdeeld moesten worden en er bindende objectieven vastgelegd werden 
voor elke gemeente, is dat helemaal anders. 

Nu zijn er een pak meer projectplannen dan beschikbaar overheidsgeld en moeten er keuzes 
gemaakt worden. Elk nieuwbouwproject dat een sociale huisvestingsmaatschappij indient, kan 
prioriteitspunten krijgen en zo stijgen op de wachtlijst voor financiering. Bijvoorbeeld als de 
gemeente het vooropgestelde minimum aantal sociale huurwoningen nog niet heeft gehaald, 
krijg je extra punten. De Vlaamse Overheid streeft naar 9% sociale huisvesting in elke gemeen-
te. Willebroek is met meer dan 14% al een van de koplopers en krijgt daardoor geen prioriteits-
punten voor dit criterium. 
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Er vallen ook punten te verdienen als de gemeente een zogenaamde sociale woonbeleidscon-
venant met de minister van Wonen heeft afgesloten. Zo’n convenant kan je aanvragen wanneer 
je al 9% sociale huurwoningen hebt en er nog meer wil bijbouwen. Voor de projecten Tuinwijk, 
C. Broeckmeyerstraat, Breendonkstraat en Viooltjesstraat kan Willebroek geen aanspraak ma-
ken op een dergelijke convenant omdat we in totaal het aantal woningen willen verminderen, 
ten voordele van het wooncomfort en de openbare ruimte. 

Het is niet meer dan normaal dat alle gemeenten in Vlaanderen een ernstige inspanning doen 
om sociale woningen te bouwen en te verhuren. Deze beleidsoptie mag echter geen straf wor-
den voor gemeenten zoals Willebroek, die in het verleden altijd hun verantwoordelijkheid heb-
ben opgenomen en nu met een groot verouderd patrimonium zitten dat dringend vervangen 
moet worden. 

Onverhuurbare woningen leiden onder andere tot leegstand, huurderving, wijkverloedering, 
sluikstorten en overlastproblemen. En dat willen we juist niet in Willebroek! We willen als soci-
ale huisvestingsmaatschappij mee bouwen aan de toekomst van onze gemeente en het imago 
van sociale huisvesting in Vlaanderen. Maar daarvoor zijn er nu centen nodig, veel centen.

Toon Van Dyck - Voorzitter Volkshuisvesting                                                              

26 mei 2015
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1. omgevingsrapport 
volkshuisvesting en 
willebroek

1. Patrimonium Volkshuisvesting

Volkshuisvesting heeft een goede mix van appartementen/duplexen en eengezinswo-
ningen. De appartementen/duplexen hebben overwegend 1 of 2 slaapkamers, de een-
gezinswoningen overwegend 3 slaapkamers. 

Volkshuisvesting plant de komende 10 jaar de vervanging van ongeveer 600 woningen, 
zijnde meer dan 1/3 van het patrimonium. Daarbij zal worden rekening gehouden met 
zowel de huidige typologieën als de evolutie van de wachtlijsten. Die worden halfjaar-
lijks gemonitord zodat gegarandeerd wordt dat er in functie van de doelgroep en de 
wachtlijst gebouwd zal worden. 

Appartementen/
duplexen

Eengezins-
woningen

Totaal

0 slaapkamers 5 0 5
1 slaapkamer 229 29 258
2 slaapkamers 326 160 486
3 slaapkamers 116 542 658
4 slaapkamers 1 58 59
5 of meer slaapkamers 0 7 7
Totaal 676 796 1.473
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Omgevingsrapport Prestatiedatabank VMSW

Wat de ouderdom van het patrimonium betreft, kan geconcludeerd worden dat bijna 
een derde van de huidige woningen van Volkshuisvesting in de jaren 1950 gebouwd zijn 
en dat er de laatste 20 jaar bijna geen nieuwbouwactiviteiten meer geweest zijn. De 
vervanging van de woningen uit de jaren 1950 en eerder dringt zich op. Daarvoor zijn 
de twee masterprojecten Tuinwijk en Willebroek-stad opgestart. 

2. evolutie aantal huishoudens
Het aantal huishoudens zal in Willebroek tegen 2020 stijgen met 8,3%. Tussen 2020 en 
2030 wordt een stijging van 4,4% verwacht. Gecumuleerd geeft dit een stijging van 13% 
tussen 2011 en 2030.

Dat is een iets grotere stijging dan over heel Vlaanderen beschouwd. In Vlaanderen zal 
het aantal huishoudens tegen 2020 stijgen met 6,4%. Tussen 2020 en 2030 wordt een 

Bouwjaar Aantal % Volkshuisvesting % Vlaanderen
1900 - 1909 0 0,00% 4,12%
1910 - 1919 0 0,00% 0,03%
1920 - 1929 4 0,27% 0,71%
1930 - 1939 46 3,11% 0,83%
1940 - 1949 11 0,74% 0,37%
1950 - 1959 417 28,23% 6,67%
1960 - 1969 189 12,80% 7,49%
1970 - 1979 372 25,19% 19,55%
1980 - 1989 248 16,79% 21,11%
1990 - 1999 121 8,19% 15,47%
2000 - 2009 37 2,51% 20,75%
2010 - 2019 32 2,17% 2,90%
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stijging van 2,6% verwacht. Gecumuleerd geeft dit een stijging van 9,1% tussen 2011 
en 2030.

3. Aantal sociale huurwoningen
Met 14,20% sociale huurwoningen in Willebroek is Volkshuisvesting de onbetwiste 
koploper in Vlaanderen. Alleen op de volgende plaatsen zijn er in absolute cijfers meer 
sociale huurwoningen dan in Willebroek (1.473): Antwerpen, Gent, Mechelen, Genk, 
Hasselt, Dendermonde, Lokeren, Sint-Niklaas, Leuven, Vilvoorde, Brugge, Kortrijk, Roe-
selare en Oostende. Dat zijn stuk voor stuk steden. Willebroek is dus ook in absolute 
cijfers de koploper van de niet-steden.

4. Inkomen
Het gemiddelde netto belastbaar inkomen van de inwoners van Willebroek bedraagt 
16.702 euro. Dit staat tegenover het gemiddelde van 17.238 euro in de werkgebieden 
van andere sociale huisvestingsmaatschappijen. Het gemiddelde van alle steden en ge-
meenten in Vlaanderen bedraagt 17.414 euro. Willebroek scoort dus iets lager dan het 
gemiddelde in de sector en Vlaanderen. 

Het inkomen heeft immers een belangrijke invloed op de bepaling van de huurprijs en 
bepaalt mee de financiële leefbaarheid van de vennootschap. 

De rentabiliteit verschilt enorm wanneer je nieuwe woningen moet verhuren aan een 
maandelijkse huurprijs van ongeveer 250 euro in plaats van aan de marktwaarde van 
850 euro.

5. Marktwaarde sociale huurwoningen
De gemiddelde mediaan van de marktwaarde over het hele patrimonium in Vlaande-
ren bedraagt 558 euro. Voor Volkshuisvesting is dat 452 euro, op 6 sociale huisves-
tingsmaatschappijen na het laagste in de hele sector. Dat houdt natuurlijk rechtstreeks 
verband met het verouderde patrimonium. Grootschalige renovatie en vervangings-
bouw is dus de boodschap. Met de uitvoering van de twee masterprojecten (Tuinwijk 
en Willebroek-stad) zal de komende 10 jaar meer dan 1/3 van het patrimonium (of 600 
van de 1.500 woningen) vervangen worden. In het Omgevingsrapport dat in het jaar-
verslag 2013 werd gepubliceerd bedroeg de mediaan van de marktwaarde van Volks-
huisvesting nog 408 euro, het laagste in de hele sociale huisvestingssector. Gelet op 
de renovatie- en vervangingsbouwprojecten die nog zullen starten (in surplus van de 
uitvoering van de masterprojecten), zal de waarde van het patrimonium, uitgedrukt in 
marktwaarde, de komende jaren verder stijgen.
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6. Algemene woonprijzen
De mediaan prijs voor een woonhuis in Willebroek bedraagt 188.000 euro. Over alle 
werkgebieden van sociale huisvestingsmaatschappijen is dat 195.112 euro. Daarmee 
zit Volkshuisvesting in de middenmoot. De mediaan kostprijs van een woonhuis in Wil-
lebroek is tegenover vijf jaar geleden gestegen met 17,65%. Over alle werkgebieden 
heen is dat ongeveer hetzelfde, namelijk 16,12%. Het gemiddelde van de medianen van 
alle Vlaamse steden en gemeenten bedraagt 203.654 euro, 18.654 euro duurder dus 
dan in Willebroek.

De mediaan prijs voor een appartement in Willebroek bedraagt 198.000 euro. Over alle 
werkgebieden is dat 196.586 euro, ongeveer hetzelfde. De mediaan kostprijs van een 
appartement in Willebroek is tegenover vijf jaar geleden gestegen met  7,4%. Bij andere 
sociale huisvestingsmaatschappijen bedraagt de stijging 16,12%. De gemiddelde prijs-
stijging in alle Vlaamse steden en gemeenten over de laatste vijf jaar bedraagt 21,48% 
(mediaan nu bedraagt 178.161 euro). 

De mediaan prijs van bouwgrond in Willebroek bedraagt 295 euro/m². Gemiddeld over 
de werkgebieden van alle sociale huisvestingsmaatschappijen is dat 223 euro/m². De 
mediaan van alle Vlaamse steden en gemeenten is 216 euro/m². Er zijn slechts 10 werk-
gebieden op 90 waar de bouwgrond duurder verkocht wordt.                                                                           

De prijsstijging tegenover vijf jaar geleden is met 68,43% zonder meer spectaculair te 
noemen. Voor Vlaanderen bedraagt de prijsstijging 33,71%. 

7. Bevolkingspiramide

Wat de bevolkingspiramide betreft, sluit Willebroek helemaal aan bij het Vlaamse 
gemid delde. 

18-34- 
jarigen

35-64- 
jarigen

65+

Willebroek 20,65% 39,70% 17,93%
Gemiddelde werkgebieden soci-
ale huisvestingsmaatschappijen

20,66% 41,10% 19,06%

Gemiddelde Vlaanderen 19,86% 42,05% 18,57%
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8. Werkloosheid
De werkloosheidsgraad in Willebroek bedraagt 9,06%. Dat is beduidend hoger dan het 
gemiddelde van de 90 werkgebieden van sociale huisvestingsmaatschappijen, namelijk 
6,73% of het gemiddelde van 307 Vlaamse steden en gemeenten, namelijk 6,01%. Er 
zijn slechts 8 werkgebieden en 20 gemeenten met een hoger werkloosheidscijfer. Aan-
gezien het netto belastbaar inkomen van Willebroek vergelijkbaar is met Vlaanderen, 
kan mogelijk gesteld worden dat Willebroek een grotere  kloof heeft dan gemiddeld 
tussen welgestelde mensen en mensen met een beperkt inkomen.

9. Leefloners
Bovenstaande conclusie wordt bevestigd door het aantal leefloners. In Willebroek zijn 
er dat 0,64% t.o.v. het globaal gemiddelde van alle werkgebieden van sociale huisves-
tingsmaatschappijen, zijnde 0,32%. Het gemiddelde van alle Vlaamse steden en ge-
meenten bedraagt 0,23%. In slechts 6 werkgebieden en 10 gemeenten is er een hoger 
percentage leefloners. Allicht vormt het hoge percentage sociale huurwoningen in Wil-
lebroek een aantrekkingspool voor leefloners op zoek naar een betaalbare woonst.

10. Bindend sociaal objectief
Sociale huurwoningen: 0• 
Sociale koopwoningen: 92• 
Sociale kavels: 2 • 

Omdat Willebroek al meer dan 14% sociale huurwoningen telt, is er geen bindend so-
ciaal objectief Huur. Willebroek heeft weliswaar op heden geen sociale kavels. Het ob-
jectief bedraagt slechts 2, dat door de gemeente gerealiseerd zal worden. Willebroek 
heeft momenteel geen sociale koopwoningen. Het bindend sociaal objectief Koop is 
92. Hoewel Volkshuisvesting een zuivere huurmaatschappij is, heeft ze een samenwer-
kingsovereenkomst afgesloten met zowel sociale huisvestingsmaatschappijen Kleine 
Landeigendom Mechelen en omstreken als Kleine Landeigendom Klein-Brabant. Bij 
de vervanging van zo’n 500 woningen in het Masterproject Willebroek-stad wordt ge-
streefd naar een sociale mix van 2/3 sociale huur en 1/3 sociale koop. In Fase 1A (ca. 
210 nieuwe woningen in de Akkerlaan) zullen ca. 70 sociale koopwoningen worden 
gebouwd. De aantallen kunnen nog lichtjes wijzigen in de ontwerpfase.
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11. Bebouwingstypologie
Conclusie: Willebroek telt duidelijk meer dan gemiddeld gesloten bebouwingen en 
minder open bebouwingen. Dat vindt zijn oorsprong in het industriële verleden van de 
gemeente met een veelheid aan kleine arbeiderswoningen.

Willebroek Werkgebieden  
sociale huisvestings-

maatschappijen

Vlaamse  
steden en  

gemeenten

Gesloten bebouwing 41,63 29,08 24,17
Halfopen bebouwing 22,61 16,96 19,80
Open bebouwing 15,10 24,03 30,89
Appartementen 20,66 29,93 25,14
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2. toekomstplan  
volkshuisvesting 
20142017

Dit Toekomstplan werd in maart 2015 geactualiseerd.

Volkshuisvesting wil sociaal wonen  
in Willebroek verder zetten.

Volkshuisvesting onderhoudt, renoveert en bouwt sociale huurwoningen en verhuurt 
die aan de mensen die kandidaat zijn en aan de voorwaarden voldoen. Dat gebeurt 
volgens de regels van de Vlaamse Overheid. We verstrekken informatie over de sociale 
koopwoningen die in Willebroek gebouwd worden in samenwerking met sociale koop-
maatschappijen.

In onze relatie tot ons cliënteel voeren we een correct sociaal en klantvriendelijk beleid. 
We zorgen voor een professionele eigen werking en een gezonde financiële situatie.

 
Strategische doelstellingen

Volkshuisvesting heeft een groot aantal sociale huur- en koopwo-1. 
ningen in Willebroek.

De woningen van Volkshuisvesting en de woonomgeving zijn van een 2. 
goede kwaliteit.

De sociale huurwoningen en koopwoningen in Willebroek zijn betaal-3. 
baar.

Volkshuisvesting voert een correct sociaal beleid.4. 

Volkshuisvesting  ontvangt haar cliënteel op een klantgerichte en 5. 
klantvriendelijke manier.

Volkshuisvesting heeft een goede interne werking en een gezonde 6. 
financiële situatie.
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concrete doelstellingen  
en acties

1. Volkshuisvesting heeft  een groot aantal sociale 
huur- en koopwoningen in Willebroek.

1.1  Volkshuisvesting vervangt verouderde comfortarme 
woningen door nieuwe  en kwaliteitsvolle woningen. 

In 2015 hoopt Volkshuisvesting te kunnen starten met het Masterproject Tuinwijk: 85 
woningen worden vervangen door 71 nieuwe sociale huurwoningen. 5 appartementen 
worden aangepast voor mensen met een handicap. Eind 2014 werd gestart met de as-
bestverwijdering in de 48 woningen en duplexappartementen van de site Hoge Heide. 
In het voorjaar 2015 volgt de effectieve sloop. De start van de aanleg van de onder-
grondse infrastructuur (kabels, rioleringen, …) en het voorzien van de nodige financie-
ring is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Pas 
dan kan Volkshuisvesting echt beginnen bouwen. Als de bouwwerken in 2015 kunnen 
starten, zullen de woningen in 2017 klaar zijn en opnieuw verhuurd kunnen worden.

Toekomstbeeld van het binnenplein van de ver-
nieuwde site Hoge Heide (Tuinwijk, Willebroek)
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Na de bouw van 300 nieuwe huizen en appartementen in de Akkerlaan en op het voet-
balveld op de hoek van de Ringlaan en de Breendonkstraat starten we met de sloop en 
de vervanging van 500 appartementen en woningen in de bestaande wijk Willebroek-
stad.

In 2014 werden vier architectenteams aangesteld en werd een planning gemaakt in 
verschillende fasen en locaties. Er werd ook een financiële analyse gemaakt. In 2015 
wordt een risicoanalyse gemaakt en dienen we de bouwaanvraag in voor de ca. 300 
woningen van Fase 1 A (Akkerlaan) en 1B (voetbalveld). Zie verder hoofdstuk 6 van dit 
jaarverslag.
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In 2016 zal gestart worden met de aanstelling van een ontwerper voor de bestaande 
wijk.   

In 2015 hopen we te kunnen starten met de vervanging van 12 huurwoningen in de Vi-
ooltjesstraat, 8 woningen in de C. Broeckmeyerstraat en 4 woningen in de Breendonk-
straat. Het bouwontwerp is helemaal klaar en de stedenbouwkundige vergunning is 
verkregen. Het blijft wachten op zekerheid over de financiering die de Vlaamse Maat-
schappij voor Sociaal Wonen moet bieden. Bij start in 2015 zullen de woningen in 2017 
opnieuw klaar voor verhuring zijn.

De Viooltjesstraat vόόr aanvang van de vervangingsbouw.

C. Broeckmeyerstraat 70-76 en 94-100  
worden vervangen.

Breendonkstraat 55-61 maakt plaats voor ver-
vangingsbouw.
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1.2 Volkshuisvesting renoveert verouderde comfortarme 
woningen tot nieuwe kwaliteitsvolle woningen. 

In 2015 zijn we gestart met een renovatieproject van 10 woningen in de Dahliastraat. 
Omdat het hier om renovatie gaat en niet om vervanging, kunnen de werken in de loop 
van 2016 klaar zijn voor nieuwe verhuring.

Renovatieplannen 10 woningen in de Dahliastraat.

1.3 Volkshuisvesting koopt gronden en panden om sociale 
woonprojecten te realiseren.

We onderzoeken de aankoop van gronden en woningen in functie van al geplande ver-
vangingsbouwprojecten en in functie van de gemeentelijke visie over de verdeling van 
sociale huurwoningen en sociale koopwoningen in heel Willebroek.

In de Akkerlaan zullen ongeveer 200 nieuwe huizen en appartementen worden ge-
bouwd. Een derde van die woningen zullen sociale koopwoningen zijn. In 2014 werd 
beslist hiervoor samen te werken met Kleine Landeigendom Klein-Brabant en Mechelen 
en Omstreken. Er werd ook een architectuurwedstrijd georganiseerd om vier architec-
tenteams aan te stellen. De schetsontwerpen werden al aan de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen overgemaakt voor een eerste technisch advies.
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In 2015 werken we aan het ontwerp, de bouwaanvraag en aanbestedingsprocedure 
zodat in 2016 met de start van de bouwwerken kan worden begonnen. In 2018 zullen 
de woningen klaar zijn als alles volgens planning verloopt. Dan kunnen huurders uit de 
bestaande wijk Willebroek-stad verhuizen en de koopwoningen worden verkocht. Dit 
uiteraard allemaal onder voorbehoud van voldoende en tijdige financiering door de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

1.4 Volkshuisvesting houdt rekening met de behoeften van 
de verschillende doelgroepen.

Volkshuisvesting werkt samen met het OCMW van Willebroek en andere welzijnsorga-
nisaties (zoals Pegode, Flegado en Beschut Wonen).

We bouwen onze samenwerking met de gemeentelijke Seniorenraad en de Adviesraad 
voor mensen met een beperking verder uit. 

In Residenties Schuttershof en Stationsplein plaatsen we een lift zodat de minder mo-
biele senioren hun appartement gemakkelijker kunnen bereiken.

Seniorenresidenties Schuttershof  Seniorenresidentie Stationsplein

In het gemeentelijke toewijzingsreglement zijn een aantal appartementsgebouwen en 
woningen van Volkshuisvesting voorzien voor personen op leeftijd (Schuttershof, Non-
nenvijverstraat, Stationsplein, bejaardenwoningen in Blaasveld en Tisselt). We willen 
die woningen ook technisch aanpassen aan de algemene beperkingen van personen op 
leeftijd. Het gaat hier bijvoorbeeld over het plaatsen van handgrepen en de vervanging 
van baden door douches.  
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Voor mensen met een bewezen mobiliteitsbeperking wil Volkshuisvesting 117 gelijk-
vloerse appartementen voorbehouden die technisch aangepast worden. Daarvoor 
moet het lokaal toewijzingsreglement door de Gemeente Willebroek worden aange-
past en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Wonen.

Huurders in onderbezette woningen (met meer slaapkamers dan nodig volgens de ge-
zinssituatie) vragen we om te verhuizen naar kleinere, comfortrijke woningen. 

Bij het bepalen van de rationele bezetting (voor hoeveel personen is de woning ge-
schikt) zullen we niet alleen rekening houden met het aantal slaapkamers, maar ook 
met de grootte ervan, alsook de grootte van de woonkamer. Die oefening maken we in 
het najaar 2015, na voltooiing van het lopende inventarisatieproject.

Naast sociale woningen bestaan er ook bescheiden woningen. Het inkomensplafond 
om een bescheiden woning te kunnen huren ligt hoger dan bij sociale woningen; de 
huurprijs ligt tussen een sociale huurprijs en de huurprijs op de private markt. We on-
derzoeken in 2016 samen met het gemeentebestuur of het bouwen van bescheiden 
woningen kan bijdragen  om tot een sociale mix te komen in Willebroek.

Het is belangrijk te weten welke werken er in onze woningen zijn uitgevoerd en wat 
er nog moet gebeuren. Daarom maken we een lijst van alle werkzaamheden in onze 
woningen. Dankzij die lijst  kunnen we het onderhoud, de renovatie, eventuele sloop, 
vervangingsbouw of verkoop van onze woningen beter plannen.

We onderzoeken ook hoeveel kandidaat-huurders er zijn per soort woongelegenheid 
en hoelang de wachttijden zijn.  We houden daarbij rekening met de keuzes die kandi-
daten maken waar ze willen wonen.

1.5 Volkshuisvesting staat in voor de bouw en verkoop van 
sociale koopwoningen.

Vanaf 2015 zorgen we voor zo’n 70 sociale koopwoningen in de 
Akkerlaan. In 2014 werd daarvoor een samenwerkingsovereen-
komst afgesloten met Kleine Landeigendom Klein-Brabant en 
Mechelen en Omstreken.

Volkshuisvesting onderzoekt ook de bouw van sociale koopwo-
ningen op andere plaatsen in Willebroek. Dat gebeurt in func-
tie van het gemeentelijke beleid over de spreiding van sociale 
huurwoningen en sociale koopwoningen in heel Willebroek. 
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1.6 Volkshuisvesting  werkt mee aan een sociale mix in de 
gemeente Willebroek.

We willen  het gemeentebestuur  helpen om  een evenwichtige mix van private wonin-
gen, sociale huurwoningen en sociale koopwoningen in  Willebroek te voorzien. Dat wil 
zeggen dat elk aanbod om bouwgronden of woningen te kopen voor de bouw van sociale 
huurwoningen of sociale koopwoningen, door Volkshuisvesting zal onderzocht worden. 

2. De woningen van Volkshuisvesting en de woon-
omgeving zijn van een goede kwaliteit.

2.1 Volkshuisvesting is milieuvriendelijk in functie van be-
taalbaarheid.

Volkshuisvesting voert het milieubeleidsplan uit, dat in 2013 werd goedgekeurd.

Wat is ‘sociale duurzaamheid’?

We bespreken dit in 2015 wanneer het milieubeleidsplan wordt geëvalueerd.

Bij de samenwerking met nieuwe architecten vragen we om bij het voorontwerpdossier 
een tekst  te maken over de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van het project.

Bij de  vernieuwing van het contract voor levering van containerdiensten (eind 2015), 
wordt veel aandacht gegeven aan duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en energiezui-
nigheid.

We maken een lijst van aangekochte bouwmaterialen, kantoorbenodigdheden, verven/
vernissen en schoonmaakartikelen.  We controleren die materialen en producten op duur-
zaamheid en kiezen voor een duurzamer product als dat product dezelfde kwaliteit heeft.

Sinds 2013 hebben we bij Electrabel een contract voor groene stroom. Dat contract 
wordt in 2015 vernieuwd. We zullen dan opnieuw voor groene stroom kiezen.

2.2 Volkshuisvesting bouwt aanpasbaar.
We bespreken met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hoe we de werkwijze 
van aanpasbaar bouwen kunnen opnemen in toekomstige nieuwbouwprojecten in de 
bestaande wijk Willebroek-stad. Volkshuisvesting zal het aantal aanpasbare woningen 
verhogen in het masterproject Willebroek-stad. 

De eerste appartementen die aangepast zullen zijn aan personen met een handicap, 
worden binnenkort in de Tuinwijk gebouwd.

Jaarverslag_2014_Willebroek_3.indd   24 25-05-2015   23:12:33



Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek - Jaarverslag 2014 25  

2.3 Volkshuisvesting verbetert de energieprestaties van 
haar patrimonium.

Tegen 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen centrale verwarming hebben, dakiso-
latie en dubbel glas. De helft van de woningen van Volkshuisvesting is al in orde. Er is 
een meerjarenplanning opgesteld om tegen 2020 ook de andere helft van onze sociale 
huurwoningen  in orde te brengen.

Vanaf oktober 2014 voert Volkshuisvesting zelf het tweejaarlijkse onderhoud van de 
verwarmingsketels en boilers van het merk Vaillant uit in de sociale huurwoningen. Op 
die manier worden alle ketels goed en regelmatig onderhouden.

3. De sociale huurwoningen en koopwoningen in 
Willebroek zijn betaalbaar.

3.1 Volkshuisvesting bouwt prijsbewust.
Sociale huurders betalen veel minder huur dan in de private sector. Het is daarom heel 
belangrijk dat de kosten om sociale woningen te bouwen zo laag mogelijk blijven. Maar 
kwaliteit is zeker zo belangrijk! Daarom zal Volkshuisvesting in de toekomst nog alleen 
renovatie- en nieuwbouwprojecten uitvoeren waarvan de geschatte kostprijs in het de-
finitief ontwerp onder het financieringsplafond van de Vlaamse Maatschappij voor So-
ciaal Wonen blijft. Bij de samenwerking met nieuwe architecten vragen we om een tekst 
te maken over de betaalbaarheid van het project. Elke keer dat een voorontwerpdos-
sier wordt aangepast, zal de betaalbaarheid van het project worden gecontroleerd.

Prijsbewust bouwen is heel belangrijk. De architecten van nieuwe projecten moeten 
hiermee rekening houden.

3.2 Volkshuisvesting verhuurt prijsbewust.
We  proberen om de huurlasten zo laag mogelijk te houden. We onderhandelen over 
de bestaande contracten met leveranciers van diensten en werken. Door grote markt-
bevragingen krijgen we de beste en goedkoopste voorwaarden voor de diensten en 
werken die we in de huurlasten moeten doorrekenen. Zo zullen de komende jaren 
nieuwe marktbevragingen georganiseerd worden voor containerdiensten, ruimings-
diensten, energie, bouwmaterialen, liftonderhoud en verzekeringen.
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4. Volkshuisvesting voert een correct sociaal beleid.

4.1 Volkshuisvesting zet zich in voor een zo goed mogelijke 
woonzekerheid.

De volgende jaren gaan we de samenwerking met het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk Boom-Mechelen-Lier nog uitbreiden.  
Dit doen we om uithuiszettingen in geval van overlast en ver-
waarlozing van de woning of de woonomgeving zoveel moge-
lijk te vermijden.

Met het OCMW van Willebroek bespreken we elke maand dossiers van kandidaat-huur-
ders in ernstige woonnood.

Ook met andere welzijnsdiensten en de huurdersbond proberen we afspraken te ma-
ken om regelmatig te praten over welzijnsproblemen in woonsituaties.

Volkshuisvesting is een actieve partner in het lokaal woonoverleg bij het aanpassen van 
het toewijzingsreglement. We doen daarbij voorstellen over de invulling van de lokale 
binding en een doelgroepenplan (voor personen met een mobiliteitsbeperking). We 
vinden het belangrijk dat er aan het lokaal woonoverleg niet alleen woonactoren deel-
nemen, maar ook welzijnsorganisaties. 

Als problemen met huurders niet opgelost geraken, stappen we in verzoening naar de 
vrederechter voor een deskundige en neutrale conflictbemiddeling. We pleiten deze 
zaken zelf voor de rechtbank om onze wil tot verzoening aan te tonen.

In de nieuwe halfjaarlijkse rapportering over huurdersachterstal wordt de huurschuld 
en schuld door onderhoud en herstel apart vermeld. Zo kunnen we op voorhand  be-
ter acties nemen om huurdersachterstal zoveel mogelijk te beperken. Dat verhoogt de 
woonzekerheid voor de huurders.

4.2 Volkshuisvesting voorkomt en pakt leefbaarheidspro-
blemen aan.

We voeren het bestaande leefbaarheidsplan voor de buurt van de Residenties 
Schoondonk, Groenlaar en Herselaar volledig uit. 

Volkshuisvesting onderzoekt de mogelijkheden om regelmatig  een gesprek te hebben 
met de korpschef van de politie en de wijkagenten van wijken waar er leefbaarheids-
problemen zijn.

We praten ook met de sociale diensten (OCMW, CAW, vierdewereldbeweging, …) over 
de gezamenlijke aanpak van leefbaarheidsproblemen.
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4.3 Volkshuisvesting werkt samen met bewonersgroepen 
bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer.

We begeleiden en ondersteunen acties van bewonersgroepen. In samenwerking met 
de gemeentelijke dienst Samenlevingsopbouw, de vierdewereldbeweging en de politie 
zal een bewonersraad voor de Residenties worden opgericht. Tijdens bijeenkomsten 
van de nieuwe bewonersraad kunnen onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid en al-
gemene technische klachten besproken worden.

De laatste jaren zijn er in Residentie D’Oude Post nieuwe huurders bij gekomen. Volks-
huisvesting zal alle huidige bewoners van D’Oude Post uitnodigen om hen aan te moe-
digen tot actieve deelname aan de bewonersraad.

Als in 2016 de nieuwe Tuinwijk klaar zal zijn, zullen we  aan de nieuwe huurders van de 
site Hoge Heide vragen een bewonersraad op te richten. 

In Heindonk, Blaasveld en Tisselt organiseren we spontane ontmoetingsmomenten 
met onze huurders.

Ook voor de nieuwe huurders van de Dahliastraat, Viooltjesstraat, C. Broeckmeyerstraat 
en Breendonkstraat worden groepsbijeenkomsten  georganiseerd  zodra de renovatie- 
en vervangingsbouwprojecten die hopelijk in 2015 starten, afgewerkt zijn.

In het masterproject Willebroek-stad wordt een nieuw buurthuis/ontmoetingscentrum 
gebouwd.

Eind 2013 is er een bewonersvergadering geweest  in de Tuinwijk. Net voor de start 
van de grote vervangingsbouwwerken zullen we een tweede infomoment houden met 
duidelijke informatie over de sloop- en bouwwerken.

Ook voor de Akkerlaan komt er nog een tweede bewonersvergadering.  Dit zal gebeu-
ren wanneer de architectenteams die in 2014 werden aangesteld, hun plannen uitge-
tekend hebben voor de nieuwe woningen.

In 2015 organiseert Volkshuisvesting mogelijk een tevredenheidsenquête over bewo-
nersparticipatie bij alle huurders. Daarvoor is eerst overleg gewenst met de Dienst Sa-
menleven van de Gemeente Willebroek

Ook de tevredenheidsenquêtes bij kandidaat-huurders worden herhaald, bij de twee-
jaarlijkse actualisering van de wachtlijsten in 2015 en 2017.
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4.4 Volkshuisvesting geeft huisvestingsondersteuning aan 
bewoners

We zorgen voor een gepaste herhuisvesting mét ondersteuning voor de bewoners van 
de Dahliastraat, Viooltjesstraat, C. Broeckmeyerstraat en Breendonkstraat van wie de 
woning opgenomen is in een vervangingsbouwproject.

Tijdens  een technische rondgang met de nieuwe huurders van gerenoveerde en nieu-
we woningen  wordt informatie gegeven over het juiste gebruik van de verwarmings- 
en ventilatietoestellen. Zes maanden na de inhuurname bezoeken we deze huurders 
opnieuw. 

We werken samen met de zogenaamde energiesnoeiers. Die specialisten praten met 
onze huurders over hun energieverbruik en geven praktische tips om hun energiefac-
tuur te verminderen.

Wanneer we in appartementsgebouwen een uitzonderlijk hoog energieverbruik vast-
stellen, gaan we in gesprek met de huurders om tips te geven om het energieverbruik 
te verlagen.

5. Volkshuisvesting  ontvangt haar cliënteel op een 
klantgerichte en klantvriendelijke manier.

5.1 Volkshuisvesting informeert haar cliënteel en andere 
diensten snel en duidelijk.

Na de grote tevredenheidsenquête over de Woning en Woonomgeving in 2013, was 
er een nieuwe tevredenheidsmeting over de dienstverlening van Volkshuisvesting in 
2014. De resultaten van die enquête werden bekendgemaakt via onze website, lokale 
pers en in een omzendbrief aan onze huurders. De resultaten worden verder in dit jaar-
verslag gepubliceerd.

Volkshuisvesting zet een planningssysteem op voor onderhoudswerken en herstellin-
gen. We informeren de huurders over het tijdstip van de herstellingen en verwittigen 
op voorhand bij problemen.

Vanaf 2015 organiseren we de ondertekening van nieuwe huurcontracten in groep. Zo 
krijgen nieuwe huurders de kans om met elkaar kennis te maken en kan iedereen leren 
van elkaars vragen en opmerkingen. Een aantal personeelsleden met wie de huurders 
later nog contact zullen hebben, worden dan voorgesteld.

In 2016 zullen we onze website vernieuwen en enkele nieuwe communicatietoepas-
singen aanbieden in een moderne grafische opmaak. Ook het jaarverslag heeft een 
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nieuwe lay-out en enkele nieuwe informatieve rubrieken (met onder meer klachtenrap-
portering en cijfers over huurders en kandidaten). Elk jaar vragen we de mailadressen 
van onze huurders op om gerichter (en ook sneller en goedkoper dan met papieren 
nieuwsbrieven) te kunnen informeren. Huurders zonder mailadres blijven alle brieven 
via de post ontvangen.

In voorbereiding op de grote vervangingsbouwprojecten zal Volkshuisvesting een com-
municatieplan opstellen en uitvoeren. Zo zijn we zeker dat  iedereen  voldoende en 
tijdig geïnformeerd wordt over de masterprojecten.

In 2014 maakten we een lijst op van alle huurders die gebruik kunnen maken van het 
kooprecht van de huurder. We informeren alle betrokken huurders over de manier en 
de voorwaarden om eigenaar te worden van hun huurwoning.

6. Volkshuisvesting heeft een goede interne werking 
en een gezonde financiële situatie

6.1 Volkshuisvesting is financieel leefbaar
Om onze financiële gezondheid op te volgen, hebben we onder meer aandacht voor de 
liquiditeitsratio, de netto vrije cashflow, de netto winstmarge en de solvabiliteitsratio. 

We kijken daarbij niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn. Dat is 
nodig omdat we in de toekomst nog heel grote projecten zullen realiseren met een be-
langrijke financiële impact. Daarom overleggen we met de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen over onze financieringsbehoefte tot 2024.

We gebruiken geen eigen middelen voor investeringen waarvoor we een lening van de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen kunnen krijgen.

Voor de renovatie van sommige woningen zullen we geen budgetten meer krijgen van de 
Vlaamse Overheid. In die gevallen is een openbare verkoop de beste piste. In 2015 – na 
voltooiing van het inventarisatieproject - zullen we onderzoeken welke woningen in aan-
merking komen voor verkoop als ze vrijkomen door vertrek van de huidige huurder.

6.2 Volkshuisvesting beheerst haar kosten goed
We houden de uitgaven voor onderhoudskosten op het niveau van de vorige jaren (wel 
geïndexeerd). Omdat er steeds meer woningen grondig worden gerenoveerd, is dat 
een haalbare doelstelling.

Door een analytische boekhouding in te voeren, krijgen we nog meer zicht op bepaalde 
kostenpatronen die bepalend kunnen zijn bij de planning van nieuwe projecten.
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6.3 Volkshuisvesting heeft een goed financieel plan
We verwerken de financiële invloed van de uitvoering van het masterproject Wille-
broek-stad in de financiële planning. Dat gebeurt op basis van het financieringskader 
dat door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wordt geboden, de fasering en 
timing van het project, en de evolutie van de uitvoering.

We verwerken ook de financiële invloed van de volledige uitvoering van het EnergieRe-
novatieProgramma 2020 in de financiële planning.

Wanneer het project aan de Akkerlaan gebouwd is, komt er een grote verhuisbeweging 
op gang. De financiële invloed  daarvan zullen we aandachtig opvolgen.

Wanneer woningen worden vrijgemaakt in voorbereiding van grote vervangingsprojec-
ten, leidt dat tot een onvermijdelijke leegstand. Omdat we van leegstaande woningen 
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geen huurgelden ontvangen, heeft dit financiële gevolgen die we van nabij opvolgen.

Een aantal woningen in Willebroek-stad die later vervangen worden, hebben nog een 
boekhoudkundige waarde. Die waarde wordt de komende jaren boekhoudkundig af-
geschreven. Dat gebeurt in overleg met de bedrijfsrevisor. Er wordt gestreefd naar een 
evenwichtige spreiding over de periode 2014-2019.

6.4 Volkshuisvesting is bereid tot verandering  
en verbetering

In 2016 evalueren we al onze procedures en passen ze aan waar het nodig en wenselijk 
is.

We volgen de gepubliceerde visitatierapporten op en onderzoeken of de goede prak-
tijken van andere sociale huisvestingsmaatschappijen ook bij Volkshuisvesting kunnen 
worden ingevoerd.

Elk jaar in september onderzoeken we de nieuwe jaarresultaten in de prestatiedata-
bank van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Die cijfergegevens gebruiken 
we als basis bij de jaarlijkse evaluatie en actualisering van het Toekomstplan.

Dit Toekomstplan is begin 2014 uitgebreid toegelicht aan alle actoren en wel-
zijnsorganisaties waarmee Volkshuisvesting samenwerkt. Ook alle huurders van 
Volkshuisvesting hebben het Toekomstplan 2014-2017 gekregen.
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3. uitvoering  
jaaractieplan 2014

Het Jaaractieplan 2014 telde maar liefst 107 operationele doelstellingen. Hierna volgt 
een overzicht van de belangrijkste realisaties.

3.1 Bouwprojecten
De sloop van de 48 woningen en appartementen van de site Hoge Heide in de Tuinwijk 
van Willebroek werd eind 2014 gestart met de asbestverwijdering. De effectieve sloop 
wordt in het voorjaar 2015 uitgevoerd. Omdat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen nog niet klaar is met het ontwerp van de publieke ruimte, kan Volkshuisvesting 
de bouwfase nog niet van start laten gaan. Eerst moeten immers de rioleringen, ka-
bels, e.d. ondergronds worden aangelegd. Zodra er zicht is op een startdatum zal een 
tweede informatievergadering voor de buurt worden georganiseerd. Intussen worden 
de buurtbewoners schriftelijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Het Masterproject Willebroek-stad werd in vier fasen verdeeld. De bouwlocaties wer-
den afgebakend en er werd een timing afgesproken voor de verhuisbewegingen van 
bestaande huurders, de sloopwerken en de bouwwerken. De buurtbewoners werden 
hier tijdens een wijkvergadering op 17 september 2014 over geïnformeerd.

De stedenbouwkundige studie over de toekomst van de bestaande wijk Willebroek-stad 
werd door studiebureau Omgeving opgeleverd en toegelicht aan de buurtbewoners.

In totaal worden zo’n 500 sociale huurwoningen vervangen door ongeveer evenveel 
woningen, waarvan twee derde sociale huur en een derde sociale koop. Voor de bouw 
van de sociale koopwoningen werd een formele samenwerkingsovereenkomst afge-
sloten met de sociale koopmaatschappijen Kleine Landeigendom Klein-Brabant en  
Mechelen en Omstreken. 

V.l.n.r.: Jan Geens (directeur KLE Mechelen), Geert 
Bervoets (voorzitter KLE Mechelen), Toon Van Dyck 
(voorzitter Volkshuisvesting), Andy Dilles (directeur 
Volkshuisvesting), Harry Beuckelaers (voorzitter KLE 
Klein-Brabant) en Tom Bridts (directeur KLE Klein-
Brabant).
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Met de bedrijfsrevisor werd een boekhoudkundig afschrijvingsplan opgesteld voor de 
te slopen woningen die nog een boekhoudkundige waarde hebben.

De eerste fase betreft de bouw van 200 woningen en appartementen in de Akkerlaan 
(ca. 130 huur en 70 koop) en 100 appartementen op het huidige voetbalterrein op 
de kruising van de Ringlaan en de Breendonkstraat. Daarvoor werd in 2014 een grote 
architectuurwedstrijd georganiseerd in 2 fasen. Die wedstrijd heeft uiteindelijk ge-
leid tot de aanstelling van vier architectenteams. Zij werden uiteindelijk geselecteerd 
op basis van een ingediend schetsontwerp waarbij onder meer rekening gehouden 
moest worden met de opgelegde woontypologieën. Verder in dit jaarverslag komen 
we uitgebreid terug op deze architectuurwedstrijd. De realisatie van een aantal con-
crete doelstellingen uit het Jaaractieplan 2014 komen daarbij aan bod en worden hier 
niet hernomen.
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In de Akkerlaan zal een ADL-cluster worden voorzien. ADL staat voor Assistentie Da-
gelijks Leven. Het zijn aangepaste woningen voor mensen met een mentale of fysieke 
beperking. Daarvoor werd een samenwerking opgezet met welzijnsorganisatie Pegode. 
Ook het OCMW van Willebroek wordt hierbij betrokken.

De vervangingsbouw van 12 woningen in de Viooltjesstraat, 8 woningen in de C. 
Broeckmeyerstraat en 4 woningen in de Breendonkstraat kon nog niet van start gaan. 
De ontwerpen zijn klaar en de bouwvergunning werd verkregen, maar de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen kon helaas nog geen zekerheid geven over de finan-
ciering van deze projecten. De bewoners van de te vervangen huurwoningen werden 
geherhuisvest, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met hun behoeften en 
voorkeuren.

Voor de totaalrenovatie van 10 woningen in de Dahliastraat werd in 2014 een aanbeste-
dingsprocedure gehouden en werd recent financiering verkregen van de Vlaamse Maat-
schappij voor Sociaal Wonen. Zo kunnen de werken nog in het voorjaar 2015 starten.

De totaalrenovatie van 11 woningen in de deelgemeenten en 2 woningen in de Tuinwijk 
werd gedeeltelijk afgewerkt zodat al meerdere woningen in verhuring konden gaan. 
Daarbij werd telkens een rondgang georganiseerd met de nieuwe huurders om de wer-
king van de technische toestellen uit te leggen.

Volkshuisvesting onderzocht de bouw van bescheiden woningen en zal dat in 2016 op-
nieuw doen.
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3.2 technisch
In 2014 werd gestart met een uitvoerig inventarisatieproject waarbij alle woningen 
die de komende tien jaar niet zullen worden afgebroken of verkocht, bezocht worden 
en waarbij alle woningkenmerken worden genoteerd. Deze inventarisatieoefening zal 
midden 2015 afgerond zijn en leiden tot beleidsbeslissingen in verband met verkoop, 
renovatie en vervanging. Over dit inventarisatieproject en de daaruit voortvloeiende 
beslissingen zal in het jaarverslag 2015 uitvoerig gerapporteerd worden.

De seniorencomplexen werden in 2014 al geïnventariseerd zodat in januari 2015 een 
beleidsbeslissing kon worden genomen over de technische aanpassingen die we willen 
doen om het leefcomfort voor onze oudere huurders te verhogen. Daarna volgt de bud-
getraming en –bepaling en kunnen de aanbestedingsprocedures volgens de wetgeving 
overheidsopdrachten worden georganiseerd.

Vorig jaar werd ook de verwerving van gronden en panden onderzocht in functie van 
geplande projecten. Concreet heeft dit tot de aankoop van de woning Acacialei 67 ge-
leid, wat een kwalitatieve meerwaarde betekent voor het masterproject Tuinwijk.

Als de Gemeente Willebroek beleidsbeslissingen wenst te nemen over de spreiding van 
huurwoningen en koopwoningen en over de spreiding van sociale en private woningen, 
zal Volkshuisvesting ook in dat kader de verwerving van gronden en panden onderzoe-
ken en de bouw van nieuwe sociale koopwoningen. Volkshuisvesting toont zich ook 
bereid om mee vorm te geven aan een eventueel gemeentelijk spreidingsbeleid.

In december 2014 werden de 28 seniorenwoningen aan het Lokaal Dienstencentrum 
Wilgenhof overgenomen van het OCMW. Daarmee breidt Volkshuisvesting zijn patri-
monium gevoelig uit. Alle huidige huurders kunnen blijven wonen en 25 van de 28 zit-
tende huurders betalen een lagere huurprijs dan voordien. Voor het groenonderhoud 
werd voor 2015 een contract afgesloten met een externe firma.

V.l.n.r. burgemeester Eddy 
Bevers, toenmalig OCMW-voor-
zitter Leo Walbers, voorzitter 
Volkshuisvesting Toon Van Dyck 
en directeur Volkshuisvesting 
Andy Dilles.
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Er werd ook beslist om een lift te voorzien in de residenties Schuttershof en Stationsplein. 
Er werd een studiebureau aangesteld om dit technisch helemaal uit te werken. In de andere 
residenties is het bouwtechnisch jammer genoeg niet mogelijk om een lift te installeren.

3.3 Huurders - sociaal
Naar aanleiding van het geactualiseerde meerjaren ondernemingsplan, de resultaten 
van een tevredenheidsenquête en de uitrol van het masterproject Willebroek-stad wer-
den contacten gelegd met diverse gemeentelijke adviesraden.

Volkshuisvesting blijft ook vragende partij voor een structureel overleg met de korps-
chef van de politie en de wijkagenten. Samen met andere actoren kan een gezamenlijke 
aanpak van leefbaarheidsproblemen worden uitgewerkt.

In het hoofdstuk ‘Procedures overheidsopdrachten’ krijgt u een overzicht van alle re-
novatiewerken die in 2014 gestart of voltooid zijn. Wat energierenovaties betreft, werd 
de beslissing genomen om de prioriteiten te herschikken en de installatie van centrale 
verwarming in de woningen die nog met een kachel verwarmd worden te versnellen en 
volledig in 2015 uit te voeren. Ter voorbereiding hiervan is een studiebureau aan het 
werk om voor elke woning een technisch bestek uit te werken. De financiële impact 
hiervan werd verwerkt in de financiële planning.

In uitvoering van de beslissing om het tweejaarlijkse onderhoud van de Vaillant cv-
ketels in eigen beheer te doen, werden eerst alle verwarmingsketels geïnventariseerd, 
een planning opgemaakt en de organisatorische en financiële impact in kaart gebracht. 
Zo kon deze nieuwe werkwijze in oktober 2014 van start gaan.

Door het maandenlange personeelstekort op de technische dienst wegens het ontslag 
van een medewerker, kon slechts in beperkte mate uitvoering gegeven worden aan het 
milieubeleidsplan.

Om uithuiszettingen wegens overlast of slecht onderhoud van de woning zoveel mo-
gelijk te vermijden, werd de samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk 
verder uitgediept en werd een maandelijks overleg opgezet met het OCMW van Wil-
lebroek. In dat overleg worden ook andere complexe huurdersdossiers besproken. Het 
bestaande leefbaarheidsplan werd volledig uitgevoerd. 

Als huurders hun huurdersverplichtingen blijvend niet nakomen, wordt eerst een ver-
zoeningsprocedure voor de Vrederechter ingeleid. De belangen van Volkshuisvesting 
worden daarbij door de eigen personeelsleden behartigd om de intentie tot  verzoe-
ning kracht bij te zetten. Met succes, want in 2014 heeft geen enkele uithuiszetting 
moeten plaatsvinden. Via een procedure conform de wetgevingsoverheidsopdrachten 
werd een pool van juristen aangesteld op wie beurtelings een beroep kan gedaan wor-
den om dossiers van Volkshuisvesting te bepleiten.
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De intentie om een aantal bewonersraden op te richten samen met de Dienst Samen-
leven van de Gemeente Willebroek, de vierdewereldbeweging en de politie zal in 2015 
concrete uitwerking krijgen. In 2014 werd gefocust op acties tegen zwerfvuil en werd 
aan de residenties Schoondonk, Herselaar en Groenlaar een buurtfeest gehouden. 
Daarover leest u verder in dit jaar verslag meer.

3.4 Financieel
Om de financiële leefbaarheid van de vennootschap te monitoren, worden een aantal 
financiële ratio’s berekend en vergeleken met die van andere sociale huisvestingsmaat-
schappijen en de normen die de Visitatiecommissie vooropstelt. Er werd een analyti-
sche boekhouding ingevoerd met meer rapporteringsmogelijkheden. Ook wordt ge-
tracht bij renovatie- en nieuwbouwprojecten beneden het financieringsplafond van 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen te blijven zodat geen eigen middelen 
moeten worden aangewend of een marktconforme lening moet worden afgesloten. 
Zo wordt bij de aanstelling van een externe architect telkens een nota over de betaal-
baarheid van het project gevraagd en wordt bij elke wijziging van het voorontwerp een 
betaalbaarheidstoets gedaan.

3.5 Dienstverlening
Op communicatief gebied hebben alle medewerkers voortdurend oog voor het gebruik 
van klare taal. Huurders en pers werden geïnformeerd over de resultaten van de en-
quête over de woning en de woonomgeving. In 2014 volgde een enquête over onze 
dienstverlening. De resultaten daarvan vindt u verder in dit jaarverslag. Vorig jaar werd 
het jaarverslag ook in een nieuwe lay-out gegoten en werd de verslaggeving danig uit-
gebreid. 

Alle huurders hebben een brief gekregen waarin staat wanneer zij recht hebben om 
hun kooprecht als huurder uit te oefenen. Daarvoor moeten ze de woning minstens vijf 
jaar huren en moet de woning minstens 15 jaar oud zijn of meer dan 15 jaar geleden 
grondig gerenoveerd zijn.

3.6 Organisatiebeheersing
Een aantal doelstellingen voor 2014 waren gerelateerd aan het opzetten van een nieu-
we halfjaarlijkse managementrapportering voor rapportering over 2015 en volgende ja-
ren. De structuur werd al uitgewerkt, met referentiecijfers uit het verleden. De nieuwe 
managementrapportering vindt u in het volgende hoofdstuk van dit jaarverslag. In de 
rapportering voor de raad van bestuur zullen ook de grafieken uit de prestatiedatabank 
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van de Vlaamse Overheid worden opgenomen zodat de positie van Volkshuisvesting 
afgezet kan worden tegen die van de andere sociale huisvestingsmaatschappijen van 
Vlaanderen. Ook de gepubliceerde visitatierapporten van de collega’s worden systema-
tisch opgevolgd om goede praktijken te ontdekken die ook bij ons toegepast kunnen 
worden.

Voor de eigen arbeiders werd een werkplanningssysteem opgezet en aan de werkbon-
nen (ook voor externe aannemers) worden prioriteitscodes toegevoegd. Zo wordt be-
ter gegarandeerd dat dringende herstellingen sneller worden uitgevoerd dan minder 
dringende. Door elke technische melding in het softwareprogramma Sociopack te zet-
ten, is een betere opvolging en controle mogelijk. De onderhoudskosten werden in 
2014 onder het niveau van 2013 gehouden.

Het procedurehandboek werd uitgebreid met een procedure voor aanwerving en ont-
slag van personeel.
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4. MAnAgeMent
rapportering

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

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

De verkoop van woningen aan zittende huurders, gestart in 2003, werd de volgende jaren 
verder gezet. Zo werden in 2014 nog 2 woningen verkocht aan zittende huurders. De drie 
voorgaande jaren werden telkens 3 woningen verkocht aan de zittende huurder.

3 onverhuurbare sociale woningen in de Breendonkstraat 21 en 71 en de Polderstraat 
34 in Willebroek zijn door Volkshuisvesting in 2014 openbaar verkocht.  

Om efficiëntieredenen voor de uitvoering van het masterproject Tuinwijk werd de wo-
ning Acacialei 67 aangekocht.

Het totaal van 1.473 sociale huurwoningen kan als volgt ingedeeld worden:

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

Wijk
Willebroek-stad 812
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
Mechelsesteenweg 3
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Sinds haar oprichting heeft Volkshuisvesting 464 woningen verkocht, verdeeld over de 
volgende  wijken:

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

grondvoorraad
De laatste jaren heeft Volkshuisvesting meerdere percelen in de Akkerlaan in der minne 
aangekocht met het oog op de start van de uitvoering van het Masterproject Willebroek-
stad. Met één eigenaar kon geen minnelijke schikking worden getroffen en werd in 2013 
een onteigeningsprocedure gestart. De onteigening van het laatste grondperceel in de 
Akkerlaan ter grootte van 1.578,62 m² werd in de loop van 2014 definitief verworven.

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

In 2016 zal de grondvoorraad meer dan gehalveerd worden met de aansnijding van de 
grond in de Akkerlaan en Willebroek-stad voor fasen 1A en 1B van het Masterproject 
Willebroek-stad.

Grondvoorraad
Akkerlaan 59.845,08 m²
Willebroek-stad (voetbalveld kruising Breendonkstraat-Ringlaan) 11.180,00 m²
Tisselt 36.323,00 m²
Blaasveld 30.218,00 m²

01/01/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15
Totaal aantal woningen 1.529 1.525 1.524 1.473
Totaal aantal huurders 1.350 1.324 1.318 1.321 
Leegstand 179 201 206 152
Bezettingsgraad 88,29% 86,82% 86,48% 89,68%

1.1 Bezettingsgraad 
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De daling met 52 eenheden ten opzichte van 1 januari 2014 wordt als volgt verklaard:

Start sloop Hoge Heide (48 woningen)• 
Verkoop aan zittende huurders (2 woningen)• 
Openbare verkoop onverhuurbare woningen (3 woningen)• 
Aankoop 1 woning in Tuinwijk • 

In december 2014 kocht Volkshuisvesting 28 woningen aan het Wilgenhof. Die werden 
niet opgenomen in de cijfers omdat die woningen pas vanaf 1 maart 2015 in sociale 
verhuring kwamen.

Aangezien de 48 woningen van Hoge Heide uit het patrimonium zijn gehaald door de 
start van de sloopwerken, daalt ook de leegstand spectaculair. Alle 48 woningen ston-
den immers al leeg. Daardoor stijgt ook de bezettingsgraad naar bijna 90%.

1.2 Reden leegstand 

01/07/2014 01/01/2015
In afwachting van sloop 141 81
In afwachting van  verkoop 13 15
In afwachting van grondige renovatie 12 12
Sequestordossier 1 3
Gereserveerd voor verplichte herhuisvesting 0 3
In renovatie (gestarte projecten) 10 3
In herstel 1 0
Toewijzing loopt 5 23
Structurele leegstand 4
Nog te bepalen 23 8

Zoals hierboven vermeld is mede door de start van de sloop van 48 woningen aan de 
Hoge Heide, de leegstand ‘in afwachting van sloop’ fors gedaald. In september 2014 
werd beslist om een 15-tal woningen die eerder gecatalogeerd waren als structurele 
leegstand, toch opnieuw verhuurklaar te maken. Vandaar de stijging bij ‘toewijzing 
loopt’ van 5 naar 23 en een evenredige daling van het aantal woningen dat onbestemd 
was (van 23 naar 8).
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1.3  Aantal slaapkamers in patrimonium versus benodigd 
aantal slaapkamers volgens gezinssamenstelling

Het aantal woongelegenheden met 1 slaapkamer in het patrimonium (17,91%) is dui-
delijk onvoldoende om aan de behoefte te beantwoorden (49%) volgens de huidige 
regels van de rationele bezetting. Dit betekent niet noodzakelijk dat Volkshuisvesting 
in de toekomst meer appartementen zal bouwen met slechts één slaapkamer. Het on-
evenwicht kan ook weggewerkt worden door het systeem van rationele bezetting te 
evalueren en desgevallend bij te sturen. De raad van bestuur zal zich hierover buigen in 
de tweede jaarhelft van 2015, na afronding van het inventarisatieproject.

1.4 Onderhoud en herstel

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

Aantal in  
patrimonium

Aantal nodig 
31/12/2014

% in  
patrimonium

% nodig 
31/12/2014

0/1 slaapkamer 263 339 17,91% 49%
2 slaapkamers 486 110 33,08% 16%
3 slaapkamers 655 188 44,57% 28%
4 slaapkamers 60 36 4,08% 5%
5 slaapkamers 5 17 0,34% 2%

6 maanden 2de semester 
2014

Meldingen 815
Aanvaarde meldingen 815
Opgestelde werkbons 1.025

Eigen personeel• 577
Externe aannemers• 448

Afgewerkte werkbons 891
Eigen personeel• 519
Externe aannemers• 372

Aantal oproepen G4S (heel 2014) 33
na kantoortijd + sluitingdagen 15
weekend + feestdagen 18
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medewerker van de technische dienst. Deze beoordeelt of de herstellingen onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de verhuurder of ten laste zijn van de huurder.  In het 
onderhoudsboekje Ziezo staat duidelijk omschreven welke herstellingen voor de huur-
der of verhuurder zijn.

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 Volkshuisves-
ting of aan gespecialiseerde aannemers.

1.5 energierenovatieprogramma 2020

In het jaar 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer. Dit is 
de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in het Energie-
RenovatieProgramma 2020. 

Om dat te realiseren focust de overheid op drie actiepunten: 

alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren 1. 

alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas2. 

alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels.3. 

Ook worden muurisolatie en de vervanging van elektrische verwarming aangemoedigd.  

Bij nieuwbouwprojecten en grote renovaties verplicht de Energieprestatie- en Binnen-
klimaatregelgeving ons al om energiezuiniger te wonen. De gemiddelde dikte van da-
kisolatie 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. 

aantal Nog te 
doen per 

01/01/2014

Uitgevoerd in 
2014

2015 2016

Dakisolatie 286 42
Dubbel glas 106 48
Centrale verwarming 259 6

% Nog te 
doen per 

01/01/2014

Uitgevoerd in 
2014

2015 2016

Dakisolatie 100% 14,86%
Dubbel glas 100% 45,28%
Centrale verwarming 100% 2,32%
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In 2014 heeft de raad van bestuur beslist om het bestaande EnergieRenovatieProgramma 
van Volkshuisvesting te wijzigen en het installeren van centrale verwarming drastisch te 
versnellen zodat in 2015 alle sociale huurwoningen verwarmd worden via centrale ver-
warming. Het betreft nog 253 woningen. Momenteel lopen twee studies, uitbesteed aan 
een extern technisch bureau, om elke woning te bezoeken en een bestek op maat van 
elke woning te maken. Het globale bestek wordt ingediend bij de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen teneinde voor dit project een gesubsidieerde financiering te verkrij-
gen. Voor 2015 alleen bedraagt de totale investeringskost zo’n 2,2 miljoen euro.

1.6 Projecten    

Reno 10w 
Dahliastraat

Vervanging 
6 woningen 

Viooltjesstraat 
10-20

Vervanging 
6 woningen 

Viooltjesstraat 
13-23

Vervanging 
12 woningen 
Breendonk-

straat (55-61) 
en C. Broeck-
meyerstraat 

(70-76 en 94-
100)

Masterpro-
ject Tuinwijk

Akkerlaan 
Fase 1A en 

1B

Aanstelling  
ontwerper

30.06.2011 03.10.2013 30.10.2013 Huis- 
architect

14.03.2012 06.11.2014

Gunstig ad-
vies vooront-
werp

12.08.2013 13.05.2014 09.05.2014 12.05.2014 13.09.2012

Bouwvergun-
ning inge-
diend

26.11.2013 30.10.2014 30.10.2014 20.10.2014/ 
+02.12.2014 

volledig

27.12.2013

Bouwvergun-
ning verleend

14.02.2014  30.01.2015    30.01.2015 30.01.2015 18.04.2014 
02.05.2014 
19.09.2014 

Gunstig ad-
vies aanbeste-
dingsdossier

09.05.2014 07.01.2015 09.01.2015 04.09.2014

Opening  
biedingen

20.08.2014 01.06.2015 01.06.2015 afw. VMSW 
fin.

Gunning 
werken

25.09.2014

Bestelling 
werken

13.03.2015

Start werken 20.04.2015

Voorzien 
einde van de 
werken

31.08.2016

Einde van de 
werken
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2. Huurders / kandidaat-huurders

2.1 Referentiehuurder/kandidaat ouder dan 65 jaar

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

2.2 Referentiehuurder/kandidaat van niet-Belgische  
nationaliteit

De afgelopen twee jaar zijn zowel het percentage huurders van niet-Belgische natio-
naliteit (van 12% naar 14%) als het percentage kandidaat-huurders van niet-Belgische 
nationaliteit (van 21% naar 28%) toegenomen. Daarmee scoort Volkshuisvesting Wil-
lebroek hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen.

01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15
Aantal 
huurders

477 466 464 460 463

Percentage 
huurders

35,33% 34,80% 35,05% 34,90% 35,05%

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Aantal  
kandidaten

76 63 57 54 68

Percentage 
kandidaten

12% 10% 10% 9,34% 12%

01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15
Aantal 
huurders

161 167 167 178 184

Percentage 
huurders

11,93% 12,47% 12,61% 13,51% 13,93%

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Aantal  
kandidaten

132 140 135 130 151

Percentage 
kandidaten

21% 22,08% 23,56% 22,49% 28%
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2.3 Referentiehuurder/kandidaat is alleenstaande (al dan 
niet met kinderen) 

*bron gegevens prestatiedatabank VMSW

Hoewel het cijfer alleenstaanden ongeveer gelijk blijft bij zowel huurders als kandida-
ten, is het toch hoger dan gemiddeld in vergelijking met andere sociale huisvestings-
maatschappijen in Vlaanderen.

 2.4  netto belastbaar inkomen huurders en kandidaten

Bij bovenstaande tabellen valt vooral het lagere inkomen van kandidaat-huurders op 
in vergelijking met zittende huurders. Wanneer deze kandidaten instromen, daalt het 
gemiddelde inkomen van onze huurderspopulatie, met een negatief effect op de te 
ontvangen huurprijs.

01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15
Aantal 
huurders

619 * 618 * Nog niet 
beschikbaar

Percentage 
huurders

46,75% 46,78%

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Aantal  
kandidaten

420 355 358 430

Percentage 
kandidaten

66,25% 61,95% 61,94% 62%

01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15
Huurders 
gemiddeld

20.361 20.112 19.918 20.763 21.060

Huurders 
mediaan

16.956 16.925 16.895 17.231 17.994

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Kandidaten 
gemiddeld

13.564 13.575 13.258 14.040 14.656

Kandidaten 
mediaan

13.527 14.165
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2.5 gemiddelde woonquote huurders

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

2.6 Aantal kandidaat-huurders

* vanaf de gegevens van 30/06/2014 worden huurders van Volkshuisvesting niet meer opgenomen in 
deze cijfers

Er is een opmerkelijke daling in het aantal kandidaat-huurders tussen juli 2013 en ja-
nuari 2014. Dit komt omdat er bij de actualisatie van het register van kandidaat-huur-
ders heel wat kandidaat-huurders geschrapt werden van de wachtlijst. De registers van 
kandidaat-huurders worden tweejaarlijks geactualiseerd. De volgende keer gebeurt dat 
midden 2015. Cijfers vergelijken in de bovenstaande tabel gebeurt het best met cijfers 
van twee jaar eerder. Eind 2014 stonden er dus 60 kandidaten meer ingeschreven dan 
eind 2012. Dat is een stijging met 10%.

01/01/13 01/07/13 01/01/14 01/07/14 01/01/15
Minder dan 10% 34 21 24 21 15
Van 10% tot 19% 917 881 840 788 885
Van 20% tot 29% 348 374 387 452 362
Van 30% tot 39% 24 23 27 23 21
40% en meer 27 40 46 34 38

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Aantal kandi-
daat-huurders

631 634 573 578 691

waarvan  • 
zittende 
huurders

- 125 
(20%)

146 
(25%)

127 
(22%)

150 
(22%)

waarvan • 
nieuwe

- 509 
(80%)

427 
(75%)

451 
(78%)

541 
(78%)

met priori- −
teit Wille-
broek*

- 467 
(74%)

425 
(74%)

 316 
(58%)

zonder pri- −
oriteit Wil-
lebroek*

- 167 
(26%)

148 
(26%)

 225 
(42%)
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2.7 Verhuringen/weigeringen – nieuwe en geschrapte  
kandidaten

Van de 210 kandidaten die eind 2013 geschrapt werden, hadden er 144 geen actualisa-
tie van hun kandidatuur gedaan. Er kan opgemerkt worden dat het aantal weigeringen 
van een geschikt aanbod in 2014 is gedaald. Dat wordt mogelijk verklaard door de voor-
rang die Volkshuisvesting nu geeft aan kandidaten die nog geen sociale huurwoning in 
Willebroek huren. Het betreft vaak mensen die een hoge huurprijs betalen in de private 
sector en die zich financieel en kwalitatief kunnen verbeteren door een sociale woning 
van Volkshuisvesting te huren.

2.8 gemiddelde wachttijd bij toewijzing in dagen

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.

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Aantal nieuwe  
verhuringen 

19 79 46 52 52

Aantal weigeringen  - 48 45 37 37
Aantal nieuwe  
kandidaten 

63 86 117 111 113

Aantal geschrapte 
kandidaten 

44 90 210* 77 53

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Met prioriteit lokale 
binding

1.296 897 831 908 1032

Met prioriteit  
rationele bezetting

291 496 449 385 399
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2.9 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.

2.10 Opzeggingen

*opzeg wegens financiële schuld: zie 3.3 vonnissen

Ondanks de verstrengde procedure ter bestrijding van overlast en domiciliefraude werd 
in 2014 aan geen enkele huurder de opzeg hiervoor betekend. Dat wil zeggen dat de 
problematiek telkens kon worden opgelost in de loop van het bemiddelingsproces.

31/12/12 30/06/13 31/12/13 30/06/14 31/12/14
Financiële draagkracht 68 85 214 222 267
Gezondheid 45 47 54 52 61
Mantelzorg 0 0 0 0 0
Aangepaste woning - 2 5 4

01/01/13 
30/06/13

01/07/13 
31/12/13

01/01/14 
30/06/14

01/07/14 
31/12/14

Aantal opzeggingen 50 44 36 33
Interne mutatie 14 12 8 15
Verhuis naar rustoord/serviceflat 6 7 7 4
Verhuis naar privé 12 14 13 7
Overlijden 7 9 7 4
Opzeg* door Volkshuisvesting 
wegens overlast of domicilie-
fraude

7 1 0 0 

Andere 2 1 1 2
Onbekend 2 0 0 1
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2.11 Huisbezoeken sociale dienst

Het aantal huisbezoeken door de sociale dienst is van 198 gestegen naar 224 op jaar-
basis.

3. Huurdersachterstallen

3.1 Achterstallen huishuur
Bij nazicht van de te innen en geïnde huurprijzen van 2014 blijkt dat de achterstal met 
6.177,15 euro gestegen is t.o.v. de achterstal op het einde van 2013.

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een achterstallig bedrag aan huurgelden van zit-
tende huurders van 47.980,61 euro.

In uitvoering van de beleidsbeslissing tot opsplitsing van de schulddossiers werd in 
2014: 

een bedrag van 227,35 euro  overgeboekt op de rekening collectieve schuldenre-• 
geling. 
een bedrag van 17.963,33 euro overgeboekt naar de vertrokken huurders.  • 

In uitvoering van het Ministerieel Besluit Boekhouding van sociale huisvestingsmaat-
schappijen (toegepast vanaf 1.1.2012) 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 -1.583,08 • 
euro;

2013 01/01/14 
30/06/14

01/07/14 
31/12/14

Huurdersachterstallen 65 44 34
Slecht onderhoud/overlast 96 42 37
Herhuisvesting 41 4
Domiciliefraude 0 7 11
Verplichte mutatie 37 0 4
Totaal 198 134 90

Jaarverslag_2014_Willebroek_3.indd   50 25-05-2015   23:12:37



Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek - Jaarverslag 2014 51  

de rekening dubieuze vorderingen op huurders (= 100 % oninvorderbaar) een • 
saldo van 16.967,58 euro.

 
Er werden een aantal betalingen ontvangen voor vertrokken huurders waarbij de  
bedragen voorlopig als huur zijn geboekt maar waar in 2015 nog een verdeling moet 
worden gemaakt tussen huur, onderhoud en gerechtskosten.

3.2 Vonnissen

* volledig jaar 2013

3.3 Administratiekost – nalatigheidkost

* volledig jaar 2013 
** start 4e kwartaal 2013

De nalatigheidskost die aangerekend wordt als de huur niet (volledig) betaald is en de 
huurder geen gevolg geeft aan de uitnodiging om contact op te nemen om een betaal-
regeling af te spreken, is sterk gedaald. Van 62 dossiers in het laatste kwartaal van 2013 
naar 184 in de eerste jaarhelft en 99 in de tweede jaarhelft.

Correct lopend afbetalingsplan Openstaand bedrag Aantal dossiers

31/12/2012 9.631,39 19
30/06/2013 5.376,68 16
31/12/2013 6.452,11 13
30/06/2014 10.487,01 27
31/12/2014 1.937,03 12

2013* 30/06/14 31/12/14
Aantal gevelde vonnissen 18 7 8
Schuld betaald na zitting en blijven huren 9 5 2
Gerechtelijk afbetalingsplan 1 0 3
Gedwongen uithuiszettingen 7 1 0
Lopende dossiers 1 1 3
Vrijwillig vertrek 0 1 0

Aantal keer per 6m 2013* 30/06/14 31/12/14

Administratiekost (15 euro) 20   13 20
Nalatigheidskost (5 euro)        62** 184 99
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4. Verwervingen - verkopen

De 29 verwervingen betreffen de 28 bejaardenwoningen aan het Wilgenhof en één 
woning in de Tuinwijk (in het kader van de uitvoering van het Masterproject).

De grondverwerving betreft een grondperceel van 1.578,62 m² in de Akkerlaan waar-
van in 2013 de onteigeningsprocedure was ingezet. De onteigening werd effectief in 
2014 afgerond.

5. Klachtenbeheer

Aantal 2013 2014

Verwerving woningen 0 29
Verwerving gronden 2   1*
Verkoop aan zittende huurders 3 2
Vrijwillige openbare verkoop 1 3

in euro 2013 2014

Verwerving woningen 0 1.740.000
Verwerving gronden 407.170 96.547
Verkoop aan zittende huurders 355.000 285.000
Vrijwillige openbare verkoop 80.000 387.000

in euro 2013 2014

Aantal klachten, waarvan 19 15 
ontvankelijk• 19 11
gegrond• 8 7
ongegrond• 11 4
opgelost• 17 13
niet-opgelost• 2 2
lopend• 0 0
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6. Financiën

6.1 Financiële ratio’s

Liquiditeitsratio
De maatschappij beschikt over een financiële positie die haar in staat stelt om te vol-
doen aan de financiële verplichtingen die voortkomen uit een adequate uitbating, on-
derhoud, renovatie en uitbreiding van haar woningvoorraad. Dat blijkt uit een liquidi-
teitsratio die hoger is dan 1.

Dit is een ratio met in de teller de liquide middelen en de vlottende activa op balansda-
tum die binnen het jaar in geld omzetbaar zijn (excl. de voorraden) en in de noemer de 
schulden op balansdatum die binnen het jaar te voldoen zijn. Indien deze ratio groter is 
dan 1, betekent dit dat de uitstaande verplichtingen op balansdatum die de onderne-
ming binnen het jaar moet voldoen, kleiner zijn dan de beschikbare liquide middelen 
en de actie op balansdatum die binnen het jaar in geld zullen omgezet worden.

netto vrije cashflow marge 
De exploitatie van de woningvoorraad draagt bij aan het versterken van de financiële 
positie van de maatschappij. Dat blijkt onder meer uit een netto vrije cashflow marge 
lager dan 85%.

De netto vrije cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening is het saldo van enerzijds 
de periodieke uitgaven uit de gewone bedrijfsuitoefening (periodieke bedrijfs- en fi-
nanciële kaskosten, alsook de kapitaalaflossingen van annuïteiten en mensualiteiten) 
en anderzijds de periodieke inkomsten uit de gewone bedrijfsuitoefening (periodieke 
bedrijfs- en financiële inkomsten). Hiermee wordt gemeten in welke mate de perio-
diek weerkerende inkomsten voldoende zijn om de periodiek weerkerende uitgaven 
te dekken.

netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitoefening
De exploitatie van de woningvoorraad draagt bij aan het versterken van de financiële 
positie van de maatschappij. Dat blijkt onder meer uit een netto winstmarge van mini-
maal 0%. De netto winstmarge meet hoeveel winst de sociale huisvestingsmaatschap-
pij overhoudt van de opbrengsten die zij realiseert ingevolge de levering van goederen 
en diensten in haar gewone bedrijfsuitoefening. Op deze wijze wordt de rentabiliteit 
gemeten los van de grootte van de sociale huisvestingsmaatschappij in nominale cijfers 
en los van de hoogte van het eigen vermogen.
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Solvabiliteit
Doorgaans wordt ook de solvabiliteit in een financiële analyse opgenomen. Voor de 
beoordeling van de financiële prestaties van een sociale huisvestingsmaatschappij is 
dit minder aangewezen omdat de solvabiliteit in belangrijke mate het gevolg is van 
de financiële historiek van de sociale huisvestingsmaatschappij. Toch is het relevant 
de solvabiliteit te kennen en er bij de beoordeling van de andere indicatoren rekening 
mee te houden. Vandaar dat de solvabiliteit mee opgenomen wordt in de prestatie-
indicatoren, evenwel zonder dat er een vereiste wordt aan gekoppeld.

De solvabiliteit tracht het risico te meten dat een sociale huisvestingsmaatschappij 
haar financiële verplichtingen ten aanzien van schuldeisers, d.w.z. ten aanzien van het 
vreemde of ontleende vermogen niet kan nakomen. Dit risico wordt concreet gemeten 
door het aandeel te meten van het eigen vermogen in het totale vermogen dat de soci-
ale huisvestingsmaatschappij moet terugverdienen (de som van het vreemd vermogen 
en het deel van het eigen vermogen dat terugverdiend moet worden).Hoe hoger het 
aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen van de sociale huisvestings-
maatschappij, hoe kleiner de kans wordt dat door schommelingen in de inkomsten en 
uitgaven de sociale huisvestingsmaatschappij haar financiële verplichtingen ten aan-
zien van het vreemd vermogen niet kan nakomen. Het verschil tussen het vreemd en 
het eigen vermogen is immers dat het vreemd vermogen moet terugbetaald worden 
op contractuele tijdstippen en dit ongeacht het effect van eventuele tegenvallers op 
de beschikbare middelen van de sociale huisvestingsmaatschappij. Het aandeel eigen 
vermogen werkt dan als een buffer om deze tegenslagen op te vangen zodat de sociale 
huisvestingsmaatschappij haar verplichtingen t.a.v. het vreemd vermogen kan nako-
men. Een solvabiliteit van 10% wordt minimaal geacht.

Opgelet: de meerwaarden uit verkoop van bestaande woningen worden niet in deze 
berekening meegenomen omdat ze als uitzonderlijke resultaten worden opgenomen.

Aantal 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liquiditeit in enge zin 
Norm: >1

2,33 1,55 1,56 2,25 2,72 2,28

Netto vrije cashflow 
Norm: <85%

97,79% 109,73% 89,85% 87,44% 96,00% 99,62%

Netto winstmarge 
Norm: >0%

6,33% -1,39% -1,82% 11,12% 4,35% 0,99%

Solvabiliteit Norm: 
>10%

15,08% 15,40% 15,00% 15,41% 15,85% 15,31%
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6.2 Monitoring rekeningen 611 en 221

 

Budget 2014 31/12/2014 %

611 onderhoud en herstel 978.579 804.336 82,19%
221 materiële vaste activa 200.000 146.884 73,44%
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5. jaaractieplan 2015

5.1 Bouwprojecten
In 2015 gaan we verder met de sloop van de site Hoge Heide in de Tuinwijk, in totaal 
48 woningen. We hopen dat de VMSW de ondergrondse infrastructuur zal aanleggen 
zodat we kunnen starten met de bouwwerken.

2015 is het ontwerpjaar voor de vier architectenteams die samen zo’n 300 wonin-
gen zullen ontwerpen voor de vier percelen in de Akkerlaan en het voetbal (kruising 
Breendonkstraat-Ringlaan). Streefdoel is om eind dit jaar de bouwvergunning in te die-
nen zodat we in 2016 in aanbesteding kunnen gaan en de bouwfase kan starten. Voor 
de ca. 70 sociale koopwoningen die er gebouwd zullen worden, staan de diensten van 
Volkshuisvesting in voor de informatieverstrekking en inschrijving in het wachtregister. 
Als de ontwerpplannen voor de Akkerlaan en het voetbalveld klaar zijn, houden we 
opnieuw een informatievergadering voor de hele wijk. Er wordt een volledig commu-
nicatieplan uitgeschreven waarbij de communicatiemomenten, -boodschappen, -doel-
groepen en –kanalen worden vastgelegd.

Het correct verwijderen van aanwezige asbest in gebouwen is een tijdrovende en voor-
al dure ingreep. Een volledige asbestinventaris als startpunt is onontbeerlijk. Voor fasen 
1A en 1B van het masterproject Willebroek-stad betekent dit dat we in 2015 een as-
bestinventaris laten opstellen voor de twee gebouwen in de Akkerlaan en de 16 duplex-
appartementen in de Tulpenstraat.

Voor de vervanging van 12 woningen in de Viooltjesstraat, 8 woningen in de C. Broeck-
meyerstraat en 4 woningen in de Breendonkstraat heeft Volkshuisvesting de bouw-
vergunning verkregen en is het ontwerpdossier rond. Zodra de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen zekerheid wil verschaffen over de financiering, kunnen de werken 
besteld worden en kan de afbraak en wederopbouw van start gaan.

Voor de totaalrenovatie van 10 woningen in de Dahliastraat werd eindelijk de financie-
ring goedgekeurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Op 20 april 2015 
zijn de werken van start gegaan. Uitvoeringstermijn is 440 kalenderdagen.

Wanneer de projecten klaar zijn en de woningen opnieuw in verhuring kunnen gaan, 
wordt met de nieuwe huurders een technische rondgang georganiseerd om de werking 
en het onderhoud van de technische toestellen en installaties uit te leggen. Na zes 
maanden verhuring vindt er opnieuw een huisbezoek plaats om het onderhoud van de 
nieuwe woning na te gaan. In 2015 zal dat gebeuren voor de 13 gerenoveerde wonin-
gen in de deelgemeenten en Tuinwijk.

Jaarverslag_2014_Willebroek_3.indd   56 25-05-2015   23:12:38



Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek - Jaarverslag 2014 57  

Als er in de geplande projectzones nog woningen of grondpercelen te koop worden 
aangeboden die een meerwaarde betekenen voor de uitvoering van onze projecten, 
onderzoeken we de verwerving ervan. Ook als de gemeente beslissingen heeft geno-
men over een spreidingsplan van huur- en koopwoningen, privaat en sociaal, zal Volks-
huisvesting constructief meewerken aan de realisering ervan en eventuele aankopen of 
bouwprojecten onderzoeken.

5.2 technisch
We onderzoeken of de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen gebruikt kan worden om 
ons milieubeleidsplan verder uit te werken. Dat milieubeleidsplan nemen we dit jaar 
op om een inhaalbeweging te doen in de uitvoering ervan. Op het einde van het jaar 
wordt het actieplan geëvalueerd. Zo zullen we bij de vernieuwing van het raamcontract 
voor containerdiensten (eind 2015) een belangrijk gewicht toekennen aan duurzaam-
heid, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid. We maken ook een inventaris op van 
onze kantoorartikelen en toetsen die op duurzaamheid. Bij het afsluiten van een nieuw 
energiecontract (eind 2015) zullen we opnieuw voor groene stroom kiezen. Het begrip 
sociale duurzaamheid bakenen we af na overleg en nemen we mee op in ons milieube-
leidsplan. Bij elke nieuwe verhuring maken we indien nodig een energieprestatiecerti-
ficaat op.

Het contract met de energiesnoeiers wordt verlengd om ook in een volgende reeks 
woningen rookmelders te plaatsen en een energiescan uit te voeren.

In 2015 zal het raamcontract voor ruimingsdiensten vernieuwd worden en een nieuw 
contract afgesloten worden voor courant gebruikte bouwmaterialen.

Sinds januari 2015 worden de bewonersgangen van de residenties Schoondonk, Groen-
laar en Herselaar gepoetst door sociale werkplaats Imsir. Half 2015 wordt de samen-
werking geëvalueerd en wordt een nieuwe procedure gevoerd om een langdurig con-
tract af te sluiten.

Begin 2015 werd de EnergieRenovatiePlanning geactualiseerd op basis van de uitge-
voerde energierenovaties in 2014.

5.3 Huurders - sociaal
Als het inventarisatieproject midden 2015 voltooid is, zal de raad van bestuur de mini-
mumoppervlaktes van woonkamer en slaapkamers evalueren en desgewenst bijsturen 
om het leefcomfort van de huurders verder te verbeteren. We zullen dan ook de wonin-
gen benoemen die openbaar verkocht zullen worden wanneer ze vrijkomen.

In januari 2015 werd beslist om technische aanpassingen aan de seniorenwoningen 
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te doen zodat ze beter afgestemd zijn op de beperkingen van personen op leeftijd. Na 
inschatting van de organisatorische en financiële impact zullen hiervoor nog in 2015 
aanbestedingsprocedures worden gevoerd.

Om onze seniorenwoningen zo aangepast mogelijk te maken aan de doelgroep, voor-
zien we een lift in de residenties Schuttershof en Stationsplein.

Na goedkeuring door de Gemeenteraad van Willebroek en de Vlaamse minister van 
Wonen zullen 117 gelijkvloerse appartementen voorbehouden kunnen worden voor 
mensen met een bewezen mobiliteitsbeperking. Ook die woningen worden technisch 
aangepast. Volkshuisvesting heeft hiervoor begin 2015 het doelgroepenplan opge-
steld.

Op sociaal vlak wordt de samenwerking het Centrum Algemeen Welzijnswerk verder 
uitgebouwd om uithuiszettingen wegens overlast of slecht onderhoud van de woning 
zoveel mogelijk te vermijden. Indien die bemiddeling niet lukt proberen we via een 
verzoeningsprocedure bij de Vrederechter alsnog goede afspraken met de huurder te 
maken zodat hij zijn woning kan behouden. Die verzoeningsprocedures pleiten de dos-
sierbeheerders zelf zonder tussenkomst van een externe advocaat.

Het bestaande leefbaarheidsplan wordt net zoals in 2014 volledig uitgevoerd. We zul-
len in dat kader ook overleggen met de sociale actoren over de gezamenlijke aanpak 
van leefbaarheidsproblemen. Eind 2015 volgt een evaluatiemoment.

Veronique Daelemans legt aan de huurders van Wilgenhof uit wat 
er verandert als ze huurder van Volkshuisvesting worden.
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We breiden onze samenwerking met de Dienst Samenleven van de Gemeente Wille-
broek verder uit en ondernemen samen actie om initiatieven van bewonersgroepen te 
ondersteunen en te begeleiden en samen met de vierdewereldbeweging en de politie 
een bewonersraad op te richten voor de residenties Schoondonk, Herselaar en Groen-
laar. Daar worden ook de jeugd- en cultuurdienst van de gemeente bij betrokken. Mo-
gelijk wordt er ook een enquête gehouden bij alle huurders om te peilen naar bereid-
heid om actief aan bewonersparticipatie te doen.

Naast bewonersvergaderingen in de Tuinwijk en in Willebroek-stad over de masterpro-
jecten, worden ook de deelgemeenten niet vergeten. Daar organiseren we laagdrem-
pelige en informele ontmoetingsmomenten.

Naar aanleiding van de tweejaarlijkse actualisering van de wachtregisters zal net zoals 
in 2013 een tevredenheidsenquête worden gehouden. Daarbij gebruiken we dezelfde 
vragenlijst zodat we de resultaten met elkaar kunnen vergelijken.

Na de aankoop in december 2014 van de 28 seniorenwoningen aanleunend bij het 
lokaal dienstencentrum Wilgenhof kregen de zittende huurders van het OCMW een 
contract van Volkshuisvesting.

De 28 seniorenwoningen die Volkshuisvesting van 
het OCMW Willebroek heeft overgenomen.
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Voor de huurders van residentie Schuttershof berekenen we de energiefactuur zelf. 
Wanneer we een ongewoon hoog verbruik vaststellen, nemen we contact op met de 
huurders om dit te bespreken en tips te geven om hun energiekosten te laten dalen.

De ondertekening van de huurovereenkomsten gebeurt van 2015 maandelijks in groep 
zodat de nieuwe huurders met elkaar kunnen kennismaken.

5.4 Financieel
We vrijwaren onze eigen financiële middelen maximaal door leningen bij de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen aan te gaan voor de financiering van projecten. Bij 
alle bouwprojecten streven we ernaar om beneden het kostprijsplafond van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen te blijven. De ontwerpers krijgen daartoe een nota 
over prijsbewust bouwen mee. Dit is veeleer een inspanningsverbintenis dan een re-
sultaatsverbintenis. Steeds strenger wordende energienormen maakt bouwen duurder 
en duurder. Bij het voorontwerp van elk project vragen we aan de ontwerpers een nota 
over de betaalbaarheid van het project. Dat is al gebeurd in de architectuurwedstrijd 
voor de 300 woningen in de Akkerlaan en het voetbalveld. Bij elke aanpassing van het 
voorontwerp doen we een betaalbaarheidstoets.

Bij de jaarafsluiting 2014 zullen opnieuw een aantal financiële ratio’s berekend worden 
zodat we ons kunnen positioneren ten overstaan van de andere sociale huisvestings-
maatschappijen in Vlaanderen en de normen van de Visitatiecommissie.

We streven ernaar om de uitgaven voor onderhoud en herstel in 2015 op het niveau 
van 2013 te houden. Dankzij de invoering van een analytische boekhouding kan een 
realistische begroting voor kosten onderhoud en herstel voor 2016 en 2017 opgesteld 
worden.

5.5 Dienstverlening
We blijven voortdurend oog hebben voor klare taal in onze communicatie naar de huur-
ders. Communicatie dragen we hoog in het vaandel. Zo worden jaarlijks meerdere nieuws-
brieven verstuurd, onder meer over de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die we 
houden. In 2015 is dat al gebeurd voor de enquête over onze dienstverlening.

Met de externe aannemers zullen bindende afspraken gemaakt worden over communi-
catie naar huurders over het geplande tijdstip van uitvoering van herstellingen.

Zowel van de huurders als kandidaat-huurders worden mailadressen opgevraagd om 
nog gerichter te kunnen communiceren. Mailcommunicatie gaat ook sneller en is min-
der arbeidsintensief en minder kostelijk. Bovendien wordt bespaard op papier, wat be-
ter is voor het milieu.
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5.6 Organisatiebeheersing
Tijdens de voorbereiding van een grootschalig bouwproject kunnen 101 dingen onver-
wacht misgaan. Belangrijk is de risico’s te kunnen identificeren, kwantificeren en door-
vertalen naar de organisatorische en financiële werking. Risicomanagement zal een 
steeds meer belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Eind 2015 wordt de uitvoering 
van het risicomanagementplan geëvalueerd en geactualiseerd waar nodig.

In de nieuwe halfjaarlijkse managementrapportering zullen we de onder- en overbe-
zettingsgraad van ons patrimonium monitoren en bij een goed alternatief huurders 
aanmoedigen om te verhuizen naar een kleinere, aan de rationele bezetting aange-
paste woning. Er zal ook gerapporteerd worden over de wachttijd per woningtype en 
de wachttijd per keuzemogelijkheid. Zo kan een betere indicatie gegeven worden van 
de wachttijd en kunnen kandidaat-huurders gestimuleerd worden hun woonkeuze uit 
te breiden en zo hun wachttijd te verkorten. Er wordt in de rapportering ook een onder-
scheid gemaakt tussen huurschuld en schuld door onderhoud en herstel. Dat is belang-
rijk om beleidsbeslissingen te kunnen nemen en de bestaande procedures desgewenst 
bij te stellen. Ook over effectieve uithuiszettingen, leegstand en afgesloten dossiers do-
miciliefraude zal er uitvoerig gerapporteerd worden op halfjaarlijkse basis. De proce-
dure om domiciliefraude te vermijden en te bestrijden wordt dit jaar geëvalueerd.

We volgen de gepubliceerde visitatierapporten van andere sociale huisvestingsmaat-
schappijen op om na te gaan of goede praktijken van collega’s ook bij Volkshuisvesting 
ingevoerd kunnen worden om onze algemene werking verder te verbeteren.

We analyseren de nieuwe resultaten van de zogenaamde Prestatiedatabank van de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zodat we onze eigen prestaties kunnen ver-
gelijken met die van de rest van de sector.

Met die invoering van de nieuwe wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s 
werd begin 2015 een actieplan opgesteld en goedgekeurd. Dat zal in de loop van het 
jaar uitgevoerd worden.
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6. architectuurwedstrijd 
akkerlaan

Volkshuisvesting plant in de Akkerlaan en op het huidige voetbalveld op de kruising 
van de Ringlaan en de Breendonkstraat ongeveer 300 nieuwe sociale huurwoningen en 
koopwoningen. Dit betreffen zowel appartementen als eengezinswoningen. 

Volkshuisvesting organiseerde een beperkte offerteaanvraag in het kader van de wet-
geving overheidsopdrachten om architecten aan te duiden voor het ontwerp van deze 
woningen.

Er werd gekozen voor een architectuurwedstrijd in twee fasen, een selectiefase en gun-
ningsfase.

De ontwerpen van de inschrijvers moesten aansluiten bij de stedenbouwkundige studie 
die werd opgemaakt door Omgeving.
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Het nieuwbouwproject werd in de opdrachtdocumenten opgesplitst in vier percelen.

Op percelen 1, 2 en 3 moet een mix van huurwoningen en koopwoningen worden ge-
realiseerd. Perceel 4 bestaat uitsluitend uit huurappartementen.

In perceel 1: 15 koopwoningen, 33 huurwoningen, twee tot drie bouwlagen waarbij 
maximaal 40% van de woningen met een derde bouwlaag (duplexwoningen).

In perceel 2: 35 koopwoningen, 45 huurwoningen, twee tot drie bouwlagen waarbij 
maximaal 40% van de woningen met een derde bouwlaag (duplexwoningen).

In perceel 3: 17 koopappartementen (gegroepeerd); 63 huurappartementen, met vier 
bouwlagen.

In perceel 4: geen koopappartementen; 95 huurappartementen, gestapelde wooneen-
heden met vier tot vijf bouwlagen.

De bovenstaande aantallen waren indicatief.

De typologie van de woningen werd als volgt vooropgesteld:

Huurwoningen: de nood aan kleine woonentiteiten zet zich verder: Daarom werd gevraagd • 
ca. 40% wooneenheden te voorzien met twee slaapkamers, 15% met één slaapkamer, 30% 
met drie slaapkamers, 10% met vier slaapkamers en 5% met vijf slaapkamers.
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Koopwoningen: de wooneenheden voor verkoop mogen niet belast worden door • 
mede-eigendom met Volkshuisvesting. Dat wil zeggen dat de wooneenheden voor 
verkoop duidelijk juridisch gescheiden moeten blijven van de wooneenheden voor 
verhuur. De sociale koopwoningen hebben bij voorkeur drie slaapkamers (50%), 
eventueel uitbreidbaar tot een vierde slaapkamer. Verder is er behoefte aan 
kleinere aangepaste woningen, bijvoorbeeld voor ouderen en/of mindervaliden. 
De verkoopappartementen hebben bij voorkeur twee slaapkamers (50%) of drie 
slaapkamers (50%).

De inschrijvers mochten alleen inschrijven voor één van de vier percelen, met dien 
verstande dat een inschrijver wel mocht inschrijven voor de percelen 3 én 4. Er bestaat 
immers een ruimtelijke link tussen de percelen 3 en 4 omdat deze de verbinding vor-
men tussen de nieuwe site Akkerlaan en de bestaande woonwijk. De inschrijver die zijn 
kandidatuur indiende voor percelen 3 én 4 hoefde niet noodzakelijk voor beide perce-
len gekozen te worden. Er werd een rangschikking opgemaakt per perceel.

De weerhouden inschrijvers moeten hun ontwerpen opmaken in overeenstemming 
met de richtlijnen en documenten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 
meer in het bijzonder de ontwerprichtlijnen opgenomen in het basiswerk C 2008 en de 
budgettaire beperkingen bepaald in de financiële simulatietabel.

Elke architect die meende te kunnen voldoen aan de selectievoorwaarden mocht een 
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aanvraag tot deelneming indienen. Per perceel werden de inschrijvers met de vijf hoog-
ste scores op de selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid gese-
lecteerd. Nadien kregen de geselecteerde inschrijvers het opdrachtdocument voor de 
gunningsfase. Op basis van het opdrachtdocument konden de geselecteerden dan een 
offerte indienen. Op basis van de gunningscriteria werd per perceel de opdracht toege-
wezen aan de inschrijver met de meest voordelige regelmatige offerte. De inschrijvers 
kregen een vergoeding van 10.000 euro op voorwaarde dat zij een regelmatige offerte 
hadden ingediend én op elk gunningscriterium minstens 50% van de punten hadden 
behaald.

Voor de beoordeling van de aanvragen tot deelneming én de offertes heeft Volkshuis-
vesting een beroep gedaan op een mulitdisciplinaire evaluatiewerkgroep. De raden van 
bestuur van de drie betrokken huisvestingsmaatschappijen hebben formeel de gun-
ningsbeslissing genomen.

Het ereloon werd niet als een percentage op het uitvoeringsbedrag, maar als een forfai-
tair bedrag per perceel bepaald, los van de uiteindelijke kostprijs van het totale project:

Ereloon projectteam perceel 1: 290.000 euro (+10.000 euro wedstrijdgeld)• 
Ereloon projectteam perceel 2: 460.000 euro (+10.000 euro wedstrijdgeld)• 
Ereloon projectteam perceel 3: 440.000 euro (+10.000 euro wedstrijdgeld)• 
Ereloon projectteam perceel 4: 525.000 euro (+10.000 euro wedstrijdgeld) • 

De architect moet een beroep doen op een studiebureau voor de stabiliteit, de technie-
ken en EPB. De erelonen van de studiebureaus zijn begrepen in het forfaitaire ereloon. 
De architect staat in voor de betaling van de studiebureaus. De namen van de studie-
bureaus moesten worden meegedeeld in het inschrijvingsformulier.

De financieel-economische draagkracht van de inschrijver moest worden bewezen aan 
de hand van drie selectiecriteria:

passende bankverklaring;1. 

verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid;2. 

voldoende liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit om de opdracht te kunnen uit-3. 
voeren.
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De inschrijvers die voldeden aan de voorwaarden van het toegangsrecht én aan de 
financieel en economische draagkracht werden beoordeeld op hun technische be-
kwaamheid.

ervaring van het team (50 punten)
Dit selectiecriterium werd onderverdeeld in vier subcriteria:

ervaring met groepswoningbouw (20 punten)1. 

portfolio (15 punten)2. 

ervaring met overheidsopdrachten (10 punten)3. 

ervaring met sociale woningbouw (5 punten) 4. 

Voor het subcriterium “ervaring met groepswoningbouw” werd aan de inschrijvers ge-
vraagd om hun ervaring met groepswoningbouw aan te tonen door het voorleggen van 
één gerealiseerd referentieproject. Daarbij werden alle vormen van groepswoningbouw 
in aanmerking genomen. Er werd van de inschrijvers gevraagd om deze ervaring aan te 
tonen aan de hand van een korte beschrijving van het referentieproject/enkele foto’s/
plannen/snedes/een overzicht van het verloop van het project met data. De inschrijver 
moest ook de relevantie aantonen voor het project aan de Akkerlaan. 

Voor het subcriterium “portfolio” werd aan de inschrijvers gevraagd om andere projec-
ten dan het referentieproject voor groepswoningbouw mee te delen. Er werd een korte 
beschrijving verwacht van de verschillende projecten met aanduiding van de kernge-
gevens.

Voor het subcriterium “ervaring met overheidsopdrachten” werd een nota verwacht van 
maximaal 5 pagina’s waarin de inschrijver aangeeft hoe hij omgaat met deze wetgeving: 
keuze van gunningswijze, gunningscriteria, modellen van opdrachtdocumenten, …

Voor het subcriterium “ervaring met sociale woningbouw” werd van de inschrijver een 
opgave verwacht van de projecten die hij al had opgemaakt voor sociale huisvestings-
maatschappijen.
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Visie van het team (25 punten)
De inschrijver moest een visienota toevoegen waarin hij het proces beschreef dat hij al 
dan niet in teamverband zal volgen. Deze visienota moest aangeven hoe de inschrijver 
keuzes zal maken bij het uitwerken van het betrokken perceel. Daarbij was het be-
langrijk om de keuze van het perceel goed te motiveren. Deze visienota had dus niet 
tot doel al een schetsontwerp op stellen. Dat behoorde tot de gunningsfase. Het was 
wel de bedoeling om aan te geven hoe de inschrijver hierbij in concreto te werk zou 
gaan voor het uitwerken van de architecturale kwaliteit, de duurzaamheid, de energie-
vriendelijkheid, … Het visiedocument moest betrekking hebben op de persoon van de 
inschrijver én niet op het ontwerp zelf.

Kwaliteit van het team (25 punten)
Dit selectiecriterium werd onderverdeeld in drie subcriteria:

kwaliteit van de leidend architect (10 punten)1. 

kwaliteit van de studiebureaus (10 punten)2. 

kwaliteit van het ondersteunend team van de leidend architect (5 punten) 3. 

De inschrijver moest het team voorstellen waarmee hij de opdracht zou uitvoeren. Er 
werd een korte beschrijving verwacht, alsook het curriculum vitae van de betrokken 
personen.

De beperkte offerteaanvraag werd verzonden naar het Europees Publicatieblad op 22 
april 2014. De uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming was 10 
juni 2014.

Voor perceel 1 werden 14 kandidaturen ontvangen.

Voor perceel 2 werden 7 kandidaturen ontvangen.

Voor perceel 3 werden 14 kandidaturen ontvangen

Voor perceel 4 werden 10 kandidaturen ontvangen.

Voor elk van de vier percelen werden de inschrijvers met de vijf hoogste scores gese-
lecteerd. Zij kregen het opdrachtdocument. De offertes moesten uiterlijk op 10 oktober 
2014 ingediend worden.

Op 7 augustus werd een informatievergadering georganiseerd voor alle geselecteerde 
inschrijvers.
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Richtinggevende aanvullende visie Volkshuisvesting
In het opdrachtdocument had Volkshuisvesting - aanvullend op de stedenbouwkundige 
studie - bepaald dat veel belang gehecht werd aan sociale duurzaamheid, relaties tus-
sen bewoners.

Verdelen om beter te verbinden
Het projectgebied Akkerlaan werd bewust in percelen onderverdeeld en werd aan ver-
schillende teams toevertrouwd om een gedifferentieerde aanpak te garanderen. Er 
werd aangegeven dat het gewenst was om de stedenbouwkundige studie met haar 
bijhorende bindende en richtinggevende bepalingen, te kneden tot een gevarieerde 
en boeiende leefomgeving, waarbij de deelgebieden voldoende in elkaar overvloeien. 
Volkshuisvesting gelooft in een samenhang van sterke – van elkaar verschillende en dus 
herkenbare – onderdelen, eerder dan in een reuze verkaveling. Het was dus belangrijk 
bij het ontwerpen binnen het respectieve perceel deze binding al voor te bereiden of 
alleszins mogelijke denkpistes aan te reiken.

Sociaal weefsel
Naast de binding tussen de percelen zijn de drie sociale huisvestingsmaatschappijen 
bovenal op zoek naar samenhang tussen hun huurders en kopers. Als aanvulling op de 
sterk individuele woonkern, moesten de ontwerpers op zoek gaan naar een nieuw pu-
bliek domein, waar niets moet, maar veel kan, waar plaats is voor uitwisseling, discus-
sie, ontmoeten en organiseren.

Van de ontwerpen verwachtte Volkshuisvesting veel aandacht voor de openbare ruim-
te, maar ook voor de overgang van het sterk privatieve woondeel naar deze (semi) 
openbare ruimte.

Sociale controle en verantwoordelijkheid voor de individuele en collectieve ruimte 
moeten worden gestimuleerd; sociaal isolement is zoveel mogelijk te mijden.

ADL-cluster
Volkshuisvesting plant een ADL-cluster te integreren. ADL staat voor Assistentie Da-
gelijks Leven. Dit houdt in dat er een twaalftal aangepaste gelijkvloerse wooneenhe-
den worden gebouwd voor bewoners met een handicap. Aanvullend moet in een ADL-
cluster een centraal gelegen gebouw voorzien worden met ruimte voor een 24/24 uur 
permanentie. 
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Andere dan woonfuncties
Kleine ateliers, winkeltjes, wasserijruimten, kortom allerlei functies die het buurtleven 
van kunnen zijn, werden niet uitgesloten in het wedstrijdontwerp.

er waren vier grote gunningscriteria
Wedstrijdontwerp architectuur en landschap (40 punten) 1. 
(= de samenhang met het totaalproject, relatie met publieke ruimte)

Kwaliteit van het ontwerp (stedenbouw, architectuur en landschap) (30 punten) −
De kwaliteit van het ontwerp meet de kwaliteit van de ruimtelijke schil (= bui-
tenzijde) waarbij aandacht besteed werd aan de uiterlijke vormgeving van het 
gebouw; de uiterlijke leesbaarheid van het gebouw, de interactie met de omge-
ving en de beleving van het gebouw door een toevallige passant, de integratie 
van de koopwoningen met de huurwoningen. 
Kwaliteit van de buitenruimte in relatie tot het ontwerp (10 punten)  −
Dit betreft onder andere de relatie met de straat / sociale duurzaamheid. 

Kwaliteit leefcomfort (40 punten) 2. 
(= verdere verfijning op schaal van de woonentiteit, aan de binnenkant)

De belevingswaarde meet de kwaliteit van het wooncomfort zowel wat betreft  −
de privatieve delen (gebruik van materialen, privacy, lichtinval, oriëntering, …) 
als de gemeenschappelijke delen (gangen, traphallen, inkom, kelders, …). Tot 
slot is er aandacht voor de interactie tussen de privatieve en gemeenschappe-
lijke delen. (20 punten)
De functionaliteit meet de functionele indeling van de woningen, zijnde de toe- −
gankelijkheid, de bemeubelbaarheid, flexibiliteit in gebruik en de mogelijkheid 
om de woningen aan te passen aan toekomstige behoeftes. (20 punten) 

Duurzaamheid en ecologie (10 punten) 3. 
 
Het ontwerp moet worden gekenmerkt door een concept van zuinig gebruik van 
efficiënte omgang met water en energie, van duurzame en herbruikbare materi-
alen en duurzame technieken, zowel naar realisatie toe als tijdens de levensduur 
van de infrastructuur. De inschrijvers moesten rekening houden met de volgende 
elementen die in de visienota toegelicht moesten worden.

Thermische en akoestische kwaliteiten −
Gebruik van hernieuwbare energie en recuperatie −
Gebruikte materialen −
Technische kwaliteiten (logica van de technieken)  −
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Plan van aanpak en budgetcontrole (10 punten) 4. 
 
Dit gunningscriterium meet de aanpak waarmee de inschrijver de budgettering en 
uitvoeringsprijs binnen de marge van de VMSW-normen gaat beheersen.

De offertes werden beoordeeld door een jury met onder meer vertegenwoordigers 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de Gemeente Willebroek en de VMSW. Het 
voorzitterschap werd waargenomen door de heer Raf De Saeger.

De volgende architectenteams werden geselecteerd:

Perceel 1: Biq/Veronckt/Janssens. De raden van bestuur van de drie sociale huis-1. 
vestingsmaatschappijen beslisten begin 2015 om de samenwerking met dit team te 
beëindigen. Het winnende wedstrijdontwerp wordt daardoor in dit jaarverslag niet 
verder besproken.

Perceel 2: Volt architecten (Gent)2. 

Perceel 3: Nero (Gent)3. 

Perceel 4: Ontwerpatelier Peter Jannes (Olen)4. 

Perceel 2 – Volt architecten
Het wedstrijdvoorstel van Volt architecten zal de basis vormen voor de ontwikkeling 
van perceel 2. In dit deel van het masterplan Akkerlaan-Willebroek zal een mix van rij-
woningen, duplexwoningen, assistentiewoningen en appartementen gerealiseerd wor-
den, samen meer dan 80 nieuwe woningen.

Volt architecten schuift in zijn ontwerpen geen universele visie naar voor; voor elk pro-
ject wordt een oplossing op maat ontwikkeld. Uitgesproken aandachtpunten hierbij zijn 
de interesse voor de samenhang tussen private en publieke ruimte, een interesse voor 
de ruimere, landschappelijke schaal en duurzaamheid in al zijn aspecten.

Het zijn net deze elementen die de jury overtuigd hebben Volt aan te duiden als win-
naar voor perceel 2. De integrale aanpak van stedenbouwkundig concept, architectuur 
en omgevingsaanleg resulteert in een helder maar gedifferentieerd ontwerp met aan-
dacht voor het kwalitatief samenleven, voor de mogelijkheid tot ongedwongen ontmoe-
ten en voor de wisselwerking  tussen het ’ leven in huis’ en het ‘leven van de straat’.

Vanaf de oprichting in 2000 is Volt met projecten en wedstrijdontwerpen actief ge-
weest binnen het domein van sociale huisvesting en groepswonen. Vanuit Gent wordt 
gewerkt aan projecten over heel Vlaanderen, in 2011 won hun project voor groepswo-
nen in de fabriek Rodenbroek  (Ronse)  de Belgische Prijs voor Architectuur. 

www.voltarchitecten.be
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Toekomstbeeld 1  
perceel 2 Akkerlaan –  

Volt architecten

Toekomstbeeld 2  
perceel 2 Akkerlaan –  

Volt architecten

Inplantingsplan van de 
gebouwen van  

perceel 2 Akkerlaan –  
Volt architecten
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Perceel 3 – neRO
Perceel 3 omvat 80 koop- en huurappartementen. Daarvoor werd NERO architecten 
uit Gent geselecteerd. Dit ontwerp situeert zich op de strategische schakel tussen het 
nieuwe project Akkerlaan en de aansluiting met de bestaande woonwijk Willebroek-
stad aan de overzijde van de Ringlaan. Er worden 5 gebouwen met 16 woningen in 4 
bouwlagen voorgesteld zodat er een zo groot mogelijke groenzone ontstaat die aan-
sluiting kan vinden met de parkzone in Willebroek-stad. Deze zijn telkens gegroepeerd 
per 2 en per 3 zodat er een gemeenschappelijk plein ontstaat waar ook alle toegangen 
zich bevinden. Het hele terrein wordt ligt glooiend aangelegd zodat met een minimaal 
grondverzet een ondergrondse parkeergarage voor alle woningen kan voorzien wor-
den. Daardoor bevinden er zich op het terrein slechts een minimaal aantal parkings 
voor bezoekers. 

NERO streeft ernaar het bestaande groen op de site te inventariseren en alle meest 
waardevolle elementen te behouden. Een aantal wandel- en fietspaden worden door-
heen het terrein aangelegd om de achterliggende percelen 1 en 2 te verbinden met de 
bestaande wijk. De woningen zelf zijn telkens ontworpen zodat ze altijd 2 gevels hebben 
met de leefruimtes op de hoeken voor een sterke beleving van de groene omgeving.

NERO heeft reeds jarenlange ervaring en bundelt de disciplines van stedenbouw en 
architectuur in één bureau om tot een meer doordacht en breder gedragen ontwerp 
te komen. NERO werkt aan diverse projecten over heel Vlaanderen, voornamelijk voor 
publieke opdrachtgevers. Zij geloven heel sterk in een ‘ontwerp door onderzoek’ me-
thodiek waarbij ze steeds alle grenzen zoveel mogelijk proberen af te tasten.  

www.nero.be
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Toekomstbeeld 1  
perceel 3 Akkerlaan –  

NERO

 

Toekomstbeeld 2  
perceel 3 Akkerlaan –  

NERO

Inplantingsplan van de 
gebouwen van perceel 3 

Akkerlaan – 
NERO
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Perceel 4 – Ontwerpatelier Peter Jannes
Ontwerpatelier Peter Jannes werd de winnaar van de architectuurwedstrijd voor per-
ceel 4, gelegen op de hoek van de Ringlaan en de Breendonkstraat. Overeenkomstig 
het masterplan deelgebied Willebroek-stad wordt het perceel deels bestemd als pu-
bliek park, deels als zone voor de bouw van meergezinswoningen. 

Het huisvestingsproject werd door Ontwerpatelier Peter Jannes opgedeeld in 2 clusters. 
Op die manier wordt het parkgebied, in het stedenbouwkundig plan voorzien langs de 
Ringlaan, doorgetrokken tot aan de Breendonkstraat en sluit het aan op de bestaande 
groenstructuur. De 2 clusters bakenen ook telkens een binnenplein af dat als gemeen-
schappelijke buitenkamer van de woningen zal fungeren. 

Bovendien laat het inplantingsconcept toe dat alle woningen uitkijken op zowel het 
gemeenschappelijke binnenplein als op het publieke park. 

Het project omvat 100 huurappartementen met een grote variatie aan slaapkamers, 
waarmee Volkshuisvesting Willebroek een breed publiek wil kunnen huisvesten. 

Fietsstallingen werden geïntegreerd in het bouwproject en een ondergrondse parking 
garandeert een voldoende aantal autostaanplaatsen, terwijl de begane grond dus zeer 
autoluw wordt. 

www.ontwerpatelier.be
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Toekomstbeeld 1  
perceel 4 Akkerlaan – 

 Ontwerpatelier 
Peter Jannes

Toekomstbeeld 2  
perceel 4 Akkerlaan –  

Ontwerpatelier  
Peter Jannes

Inplantingsplan 
van de gebouwen 
van perceel 4 Ak-

kerlaan –  
Ontwerpatelier 

Peter Jannes
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7. stedenbouwkundige 
StuDIe WILLeBROeKStAD

Nadat in 2013 het deelrapport Akkerlaan van de stedenbouwkundige studie Wille-
broek-stad werd afgewerkt en goedgekeurd, gebeurde dit in 2014 voor de bestaande 
wijk Willebroek-stad.

Het programma van eisen voor de bestaande Willebroek-stad omvatte:

aandacht voor de ruimtelijke integratie van de bestaande lagere school De Tovertuin• 
functie ontmoetingscentrum behouden of eventueel in nieuw gebouw• 
aandacht voor fietsenbergingen• 
vanwege het aantal senioren in de wijk is het toegankelijkheidsaspect erg belangrijk• 
het hemelwater zal bovengronds worden gebufferd in wadi’s of grachten, de deels • 
ingebuisde Bosbeek zal terug opengemaakt worden
de wijk heeft nood aan structurerend groen en ruimte voor wijkfeesten en andere • 
evenementen

Op niveau van het studiegebied werden de volgende kwaliteiten waargenomen:

de relatieve nabijheid van voldoende uitgerust openbaar vervoer naar het cen-• 
trum en station van Willebroek
de aanwezigheid van een hechte sociale structuur• 
de aanwezigheid van de lagere school De Tovertuin en het wijkontmoetingscen-• 
trum
waardevolle bomen verspreid in de wijk• 

Naast de kwaliteiten zijn er ook knelpunten:

de Ringlaan vormt een ruimtelijke barrière in het weefsel. De bestaande wijk • 
Willebroek-stad en de Akkerlaan worden van elkaar gescheiden
het aanwezige groen is weinig samenhangend. Er is geen relatie met het groen in • 
de bestaande wijk. Ook verbindingen voor langzaam verkeer tussen de bestaande 
wijk en de Akkerlaan ontbreken waardoor er weinig tot geen relatie is met elkaar
schaalbreuken tussen de kleine woningen en de hogere residenties• 
onsamenhangende en onleesbare openbare ruimte• 
vele straten zijn te smal voor het huidige autoverkeer• 
slecht gedefinieerde groene ruimtes, eentonig ingericht en zonder ecologische • 
waarden
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De gewenste ruimtelijke structuur vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de 
bestaande wijk Willebroek-stad.

Coninue groenstructuur
Vanuit de open ruimte ten westen van de Akkerlaan dringt het groen binnen in beide 
projectgebieden. De verschillende groenzones tussen de bebouwing geven ruimte voor 
publiek, toegankelijk groen en de opvang en infiltratie van hemelwater. Ze scheppen als 
open ruimte licht en lucht in het dichte weefsel van de bestaande en nieuwe woonwijk.

Zicht op groen
In plaats van een harde grens tussen de wijk en de open ruimte te trekken, is geopteerd 
om de nieuwe bouwblokken in de Akkerlaan in oost-westelijke richting te oriënteren. 
Hierdoor ontstaan vanuit de woonwijk lange zichten en doorkijken naar de westelijke 
open ruimte. De groene zone wordt zichtbaar en beleefbaar voor alle bewoners, ook in 
de bestaande wijk waar nieuwe blokken in het park geplaatst worden.

inrichtingsschets 
hertekende wijk 
Willebroek-stad 
(stedenbouwkundige 
studie Omgeving)
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Hart van de wijk
De school en het buurtcentrum worden in het hart van de wijk gecentraliseerd. Hoewel 
nog volledig in het stedelijk gebied gesitueerd, valt de positie van de school op in de 
omringende open ruimte.

Verbinding bestaande woonwijk en de Akkerlaan
Verbindingen voor langzaam verkeer tussen beide projectgebieden zorgen voor een 
continue verbinding naar de groenzones en naar de school. Buurtbewoners en kinde-
ren kunnen zich op een veilige manier verplaatsen tussen de wijken.

Het stedenbouwkundig ontwerp werd op het einde van de studie herleid tot een zone-
ringsplan. Stedenbouwkundige voorschriften per zone bepalen de uiteindelijke rand-
voorwaarden voor de verdere ontwerpopgaven voor zowel het architecturale bouw-
programma als de inrichting van de publieke ruimte.

Voor het volledige projectgebied gelden enkele generieke voorschriften. Daarnaast ver-
fijnen specifieke voorschriften de krijtlijnen per verschillende zone. Zij kunnen op hun 
beurt worden opgedeeld in subzoneringen om zeer specifieke en lokale voorschriften 
vast te leggen.

De generieke voorschriften zijn de volgende:

voor de publieke ruimte moet een globaal en samenhangend ontwerp worden • 
opgemaakt. De eventuele wegenis wordt ontworpen, kaderend binnen dit totaal-
ontwerp.
specifieke aandacht gaat naar de toegankelijkheid voor minder mobiele personen, • 
zowel in de architecturale uitwerking van de woningen als in het ontwerp voor de 
publieke ruimte.
verhardingen worden tot een minimum herleid en ingericht met duurzame mate-• 
rialen.
ook het aantal verschillende toegepaste materialen moet tot een strikt minimum • 
worden herleid.
de toegepaste materialen worden op vlak van kleur, schaal, grondstof, enz. op • 
elkaar afgestemd.
bovendien zijn de gehanteerde materialen sober en duurzaam (onderhoudsvrien-• 
delijk, comfortabel, milieuvriendelijk geproduceerd, esthetisch, gebruiksvriende-
lijk, enz.).
tenzij anders beschreven, bakenen streekeigen hagen de perceelsgrenzen af.• 
het openbaar domein wordt beheerd volgens de principes van het Harmonisch • 
park- en groenbeheer.
er worden 1,3 parkeerplaatsen per wooneenheid voorzien, waarvan een deel • 
inpandig.
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Simulatieschets hertekende wijk Willebroek-stad 
(stedenbouwkundige studie Omgeving)
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8. procedures wetgeving 
overheidsopdrachten

In 2013 werden in totaal 14 onderhandelingsprocedures, offerteaanvragen en aanbe-
stedingen gevoerd. Dat aantal is in 2014 gestegen tot 22 procedures.

8.1 Onderhandelingsprocedures

uitvoering grondsonderingen masterprojecten  
Willebroek-stad, tuinwijk en Akkerlaan

Offertes: 7 januari 2014• 
Gunningsdatum: 14 januari 2014• 
Gunning: SGS Belgium• 
Prijs: 8.485 euro • 

Vervanging van 25 garagepoorten in tisselt
Offertes: 20 januari 2014• 
Gunningsdatum: 30 januari 2014• 
Gunning: Feryn• 
Prijs: 16.270 euro • 

ePB-verslaggeving vervangingsbouwprojecten  
Viooltjesstraat, C. Broeckmeyerstraat en Breendonkstraat

Offertes: 28 januari 2014• 
Gunningsdatum: 30 januari 2014• 
Gunning: Macobo• 
Prijs: 9.700 euro • 
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Sanitaire werkzaamheden 8 woningen Willebroek-stad  
tijdelijke verhuring

Offertes: 17 februari 2014• 
Gunningsdatum: 27 februari 2014• 
Gunning: Sanitair Delien (percelen 1, 2 en 4) / Guy Van Malder (perceel 3) / Van • 
den Briel (perceel 5)
Prijs: 6.865,41 euro (percelen 1, 2 en 4) / 1.647 euro (perceel 3) / 2.529 euro (perceel 5) • 

elektriciteitswerken  8 woningen Willebroek-stad  
tijdelijke verhuring

Offertes: 18 februari 2014• 
Gunningsdatum: 27 februari 2014• 
Gunning: Elektro W. Cleemput (percelen 1-4) / Pascal Peeters (percelen 5-8)• 
Prijs: 12.439 euro (percelen 1-4) / 15.054 euro (percelen 5-8) • 

Vernieuwen van bestaande  
centrale verwarmingsketels op afroep

Offertes: 14 maart 2014• 
Gunningsdatum: 27 maart 2014• 
Gunning: Guy Van Malder (Willebroek)• 
Prijs: Condensatieketels 2.421,00 euro, gesloten toestel niet condenserend 1.914 euro • 

Behang- en schilderwerken 7 woningen Willebroek-stad
Offertes: 28 maart 2014• 
Gunningsdatum: 24 april 2014• 
Gunning: Industrio• 
Prijs: 23.270 euro • 

Plaatsen van centrale verwarming installatie  
Appeldonkstraat 15, Willebroek

Offertes: 7 mei 2014• 
Gunningsdatum: 19 mei 2014• 
Gunning: Guy Van Malder• 
Prijs: 8.439,50 euro • 
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Asbestinventaris diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten
Offertes: 20 mei 2014• 
Gunningsdatum: 27 mei 2014• 
Gunning: Macobo (perceel 1) en Oesterbaai (percelen 2-5)• 
Prijs: 1.468,75 euro (perceel 1) en 3.319 euro (percelen 2-5) • 

Leveren en plaatsen van dakisolatie in 23 woningen
Offertes: 10 juni 2014• 
Gunningsdatum: 10 juli 2014• 
Gunning: Algemene houtbewerking Guy Pauwels• 
Prijs: 24.674 euro • 

Voorstudie voor het plaatsen van centrale verwarming in 59 
huurwoningen

Offertes: 13 juni 2014• 
Gunningsdatum: 10 juli 2014• 
Gunning: Thermo Service• 
Prijs: 41.005 euro • 

Leveren en plaatsen van vloerbekleding
Offertes: 18 juli 2014• 
Gunningsdatum: 28 augustus 2014• 
Gunning: Pepermans André (Willebroek)• 
Prijs: 26,30  euro/m² • 

Pool van advocaten
Offertes: 16 juni 2014• 
Gunningsdatum: 28 augustus 2014• 
Gunning: Sylvie Goossens, Peter Hechtermans, Georges Meeus, Jan Borgonie, Bart Tas • 

uitzendarbeid  
Offertes: 22 augustus 2014• 
Gunning:  AGO Interim (Willebroek)• 
Raamcontract voor periode van 1 september 2014 tot 31 december 2015 • 
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Onderverluchting in 193 woningen
Offertes: 4 september 2014• 
Gunningsdatum: 9 september 2014• 
Gunning: Guy Van Malder (90 woningen) / DVR Sanitair (103 woningen)• 
Prijs: 130 euro per woning • 

Renovatie dakbedekking van 2 woningen
Gunningsdatum: 4 november 2014• 
Gunning: Van Kesbeeck Dakwerken• 
Prijs: 6.890 euro • 

Opmaken van een studie tot het plaatsen van centrale verwar-
ming in 171 bewoonde woningen in Willebroek

Offertes: 4 november 2014• 
Gunningsdatum: 6 november 2014• 
Gunning: Axis• 
Prijs: 49.250 euro • 

Vernieuwing van rioleringen en heraanleg parkeerzone A. Van 
Landeghemplein 2, Willebroek

Offertes: 10 oktober 2014• 
Gunningsdatum: 27 november 2014• 
Gunning: Van Buggenhout• 
Prijs: 23.500 euro (+ 50 euro/uur voor werken in regie) • 

8.2 Offerteaanvragen

Architectuurwedstrijd Akkerlaan
Ontvangst gunningsdossiers: 10 oktober 2014• 
Gunningsdatum: 6 november 2014• 
Toewijzing: Biq/Janssens/Verdonckt (perceel 1), Volt architecten (perceel 2), NERO • 
(perceel 3) en Ontwerpatelier Peter Jannes (perceel 4)
Prijs: 290.000 euro (perceel 1), 460.000 euro (perceel 2), 440.000 euro (perceel 3), • 
525.000 euro (perceel 4), per perceel vermeerderd met 10.000 euro wedstrijdgeld. 
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8.3 Open aanbestedingen

Vervanging buitenschrijnwerk 48 woningen in tisselt
Opening bieding: 6 februari 2014• 
Gunningsdatum: 27 februari 2014• 
Gunning: Winsol• 
Prijs: 613.319,97 euro• 

Renovatie van 10 woningen in de Dahliastraat
Opening biedingen: 20 augustus 2014• 
Gunningsdatum: 25 september 2014• 
Gunning: Sogiaf• 
Prijs: 1.053.992,31 euro• 

Sloop 48 woongelegenheden Hoge Heide (tuinwijk, Wille-
broek)

Opening bieding: 30 september 2014• 
Gunningsdatum: 6 november 2014• 
Gunning: Van Liempd• 
Prijs: 114.760 euro• 

Jaarverslag_2014_Willebroek_3.indd   84 25-05-2015   23:12:48



Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek - Jaarverslag 2014 85  

9. HuuRPRIJZen 20132014
2013 2014

Basishuren van de woongelegenheden: 7.562.717,44 7.582.388,08
Verschil Basishuur - Reële huur: -3.082.663,41 -3.063.892,62
Huur van garages: 105.601,85 105.826,92
Verwarming Schuttershof 17.200,00 17.880,00
Vergoedingen voor:  
Diensten: huurlasten 208.305,81 211.018,67
Waterverbruik 121.680,31 113.787,71
Huurtoelagen: -25.405,65 -34.369,40
Totaal geboekte huurprijzen: 4.907.436,35 4.932.639,36
Achterstallige huur op 31.12 voorgaand 
boekjaar

57.690,63 41.803,46

Overboeking naar vertrokken huurders * -31.812,81 -17.963,33
Overboeking naar rekening Collectieve 
schuldenregeling *

-5.082,75 -227,35

Totaal vervallen huur op 31.12 4.928.231,42 4.956.252,14
Totaal geïnde huur -4.878.072,43 -4.905.221,47
Voorafbetalingen december boekjaar -1: -47.228,52 -38.877,99
Voorafbetalingen boekjaar +1: 38.872,99 35.822,93
Achterstallige huur per 31 december: 41.803,46 47.980,61
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10. resultaten enquête 
dienstverlening

1. Algemeen
In totaal hebben 254 huurders op 1.323 de enquête ingevuld en terugbezorgd aan 
Volkshuisvesting. Dat is 19,2% en voldoende om de resultaten als representatief te kun-
nen beschouwen.

140 vrouwen hebben deelgenomen aan de enquête en 103 mannen. 11 personen heb-
ben dit niet ingevuld op het enquêteformulier.

De jongste deelnemer aan de enquête is 24 jaar, de oudste 95 jaar.

Overzicht van het aantal deelnemers aan de enquête per leeftijdscategorie:

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de enquête is 63 jaar.

Deelnemers enquête per leeftijdscategorie
Van 20 tot 29 jaar 11 deelnemers
Van 30 tot 39 jaar 15 deelnemers
Van 40 tot 49 jaar 20 deelnemers
Van 50 tot 59 jaar 40 deelnemers
Van 60 tot 69 jaar 67 deelnemers
Van 70 tot 79 jaar 53 deelnemers
Van 80 tot 89 jaar 39 deelnemers
Van 90 tot 99 jaar 2 deelnemers
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Overzicht van het aantal jaren dat de deelnemers aan de enquête huurder zijn bij Volks-
huisvesting:

Gemiddeld zijn de deelnemers aan de enquête 26 jaar huurder bij Volkshuisvesting.

219 deelnemers aan de enquête (88%) hebben het Nederlands als moedertaal; 31 
deelnemers hebben een andere nationaliteit (waarvan onder andere 8 Frans, 6 Turks 
en 5 Arabisch).

De deelnemers aan de enquête wonen in de volgende wijken en deelgemeenten:

45 deelnemers aan de enquête wonen in een andere wijk in Willebroek.

De gemiddelde huishuur van de deelnemers aan de enquête bedraagt 301 euro. Dat 
bedrag is ongeveer hetzelfde als de gemiddelde huishuur van alle huurders van Volks-
huisvesting.

Deelnemers enquête per leeftijdscategorie
Van 0 tot 9 jaar 36 deelnemers
Van 10 tot 19 jaar 64 deelnemers
Van 20 tot 29 jaar 40 deelnemers
Van 30 tot 39 jaar 53 deelnemers
Van 40 tot 49 jaar 14 deelnemers
Van 50 tot 59 jaar 21 deelnemers
Van 60 tot 69 jaar 7 deelnemers
Van 70 tot 79 jaar 2 deelnemers

Woonplaats deelnemers enquête
Willebroek-stad 102 deelnemers
Tisselt 31 deelnemers
Merkezeel 27 deelnemers
Blaasveld 16 deelnemers
Tuinwijk 15 deelnemers
Heindonk 1 deelnemer
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2. tevredenheid over de dienstverlening
In het algemeen is 68,7% heel tevreden over de dienstverlening van Volkshuisvesting. 
Bijna 25% is minder tevreden en slechts 5,4% van de deelnemers aan de enquête (13 
personen) is niet tevreden over de algemene dienstverlening.

2.1 Hoe contacteren de huurders Volkshuisvesting  
het liefst?

Voor de aanvraag van een woning bezoekt 90% het liefst het kantoor; 6% doet dit liever 
telefonisch. 3% vraagt het liefst een woning aan per brief en 1% roept de hulp in van 
iemand anders. Voor de aanvraag van een woning geeft niemand de voorkeur aan de 
website of e-mail als communicatiemedium. Slechts 3% van de huurders zegt regelma-
tig de website te bezoeken; 17% doet dat soms. 80% bezoekt de website zelfs nooit.

Voor problemen met de huishuur, facturen, enzovoort bezoekt 70% het liefst het kan-
toor. 24% neemt hiervoor de telefoon en 4% roept de hulp van iemand anders in. Slechts 
2% schrijft bij voorkeur een brief.

Een meerderheid van 56% bezoekt het kantoor om technische vragen te stellen en her-
stellingen te vragen. 40% belt hiervoor het liefst naar kantoor. Er worden nauwelijks 
mails of brieven gestuurd of de hulp van anderen ingeroepen voor technische vragen 
en herstellingen.

Om sociale problemen aan te kaarten (betalingsproblemen, klachten over buren, …), 
komt 72% het liefst naar kantoor terwijl 21% dergelijke problemen liever telefonisch 
bespreekt. 5% roept de hulp van anderen in en nog eens 2% stuurt hiervoor een brief.

2.2 Wat vinden de huurders van hun telefonische contac-
ten met Volkshuisvesting?

Ruim 3 huurders op 4 vinden dat de telefoon snel wordt opgenomen. 15% heeft daar 
twijfels bij en 9% vindt dat hun telefoontje niet snel genoeg beantwoord wordt.

64% gaat er volledig mee akkoord dat men aan de telefoon snel bij de juiste persoon 
terechtkomt. Ongeveer een kwart laat dit in het midden en 9% (16 deelnemers) gaat 
daar niet mee akkoord.

Bijna 4 op 5 deelnemers aan de enquête vinden dat men vriendelijk te woord gestaan 
wordt aan de telefoon. 14% heeft daar twijfels bij en 7% gaat niet akkoord.

Precies 75% zegt voldoende tijd te krijgen om zijn vraag te stellen of probleem telefonisch 
uit te leggen. 8% is het daar niet mee eens. 17% heeft hierover geen uitgesproken mening.
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Op de vraag of men aan de telefoon serieus genomen wordt met een vraag of opmer-
king antwoordt 48% positief, 9% negatief. 43% neemt een tussenpositie in.

Net niet de helft van de deelnemers heeft het gevoel geholpen te zijn na een telefoon-
tje. Opnieuw 9% heeft dat gevoel duidelijk niet. Bij 42% varieert dit.

2.3 Hoe verloopt het contact bij een bezoek aan het kan-
toor van Volkshuisvesting?

Ongeveer 1 huurder op 4 vindt dat hij lang moet wachten in de wachtzaal voordat hij 
bij de juiste dienst terecht kan. 40% is tevreden over de wachttijd en 33% vindt dat men 
soms lang moet wachten en soms niet.

69% van de huurders komen bij een bezoek aan het kantoor snel bij de juiste persoon. 
Een minderheid van 9% gaat daar niet mee akkoord.

78% vindt dat het personeel van Volkshuisvesting de huurders vriendelijk te woord 
staat. 9% vindt dat niet en 13% doet daar geen uitspraken over.

Meer dan 3 huurders op 4 vinden dat ze voldoende tijd krijgen om hun vraag te stellen 
of hun probleem uit te leggen. 10% gaat daar niet mee akkoord.

57% heeft bij een bezoek aan het kantoor het gevoel serieus genomen te worden. 13% 
is het daar niet mee eens. De andere huurders nemen een tussenpositie in.

Iets meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête hebben na een bezoek aan 
kantoor het gevoel geholpen te zijn. 12% heeft dat gevoel helemaal niet. Een groep van 
35% laat dit in het midden.

2.4 Wat vinden huurders van huisbezoeken?
83% van de huurders vindt dat de diensten van Volkshuisvesting op tijd laten weten 
wanneer iemand op huisbezoek komt en voor welke reden. 17% vindt dat niet.

Een overgrote meerderheid van 95% vindt dat ze tijdens een huisbezoek altijd correct 
behandeld worden. Slechts 5% voelt zich niet correct behandeld.

87% vindt tijdens een huisbezoek genoeg tijd te krijgen om zijn vraag te stellen of pro-
bleem uit te leggen tegenover 13% die een andere mening toegedaan is.

83% van de huurders vindt het goed dat Volkshuisvesting regelmatig huisbezoeken 
doet.

1 op 3 huurders zegt nog nooit een huisbezoek te hebben gekregen.
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2.5 Hoe worden vragen en klachten opgelost?
3 op 4 mensen zijn tevreden over de manier waarop vragen en klachten behandeld 
worden. Een kwart is het daar niet mee eens.

Op de vraag of hun klachten serieus genomen worden, antwoorden 7 op de 10 mensen 
positief.

Ongeveer evenveel mensen vinden dat Volkshuisvesting hen snel laat weten wanneer 
en hoe men de problemen zal oplossen. 57% vindt dat Volkshuisvesting de zaken snel 
genoeg oplost.

7 op 10 huurders vindt Volkshuisvesting soepel in het maken van afspraken bij betwis-
tingen.

Als men niet tevreden is over het oplossen van vragen en klachten, gaat dat in 45% van 
de gevallen over het uitvoeren van herstellingen aan de woning en 35% over het oplos-
sen van technische klachten en problemen. In 15% van de gevallen is men niet tevre-
den over de aanpak van sociale problemen en bij nog eens 5% over de aangerekende 
kosten.

2.6 tevredenheid over het uitvoeren van herstellingen
81% van de herstellingen worden altijd of meestal snel uitgevoerd door onderhouds-
personeel van Volkshuisvesting. Wanneer herstellingen gedaan worden door externe 
aannemers, gebeurt 80% altijd of meestal snel.

86% van de herstellingen door eigen personeel worden altijd of meestal professioneel 
uitgevoerd. Herstellingen door externe aannemers worden in 87% van de gevallen als 
professioneel ervaren.

85% vindt dat de aangerekende prijs voor herstellingen meestal tot altijd redelijk is in-
dien uitgevoerd door eigen personeel. Dat is 8% meer dan wanneer externe aannemers 
de werken uitvoeren.

Maar liefst 97% vindt het onderhoudsteam van Volkshuisvesting vriendelijk en correct. 
Het contact met externe aannemers wordt voor 93% positief ervaren.
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2.7 Wat vinden huurders van de openingsuren van het  
kantoor van Volkshuisvesting?

88% zegt de openingsuren te kennen. Evenveel huurders vinden de openingsuren OK. 
De 12% huurders die de openingsuren niet OK vinden, willen vooral graag dat het kan-
toor soms ook in de namiddag open is. Ook meer en langer durende avondzittingen 
worden gesuggereerd als verbetering.

Meer dan 9 op 10 huurders vinden dat het kantoor goed gelegen is. De huurders die 
dat niet vinden, wensen vooral meer parking. De enquête werd echter afgenomen toen 
de parking in de Schoolweg nog niet klaar was. Gelet op het grote aantal bijkomende 
parkeerplaatsen daar, lijkt dit probleem intussen verholpen.

63% zegt slechts heel uitzonderlijk naar kantoor te komen. Voor 17% geldt een gemid-
delde van 1x per jaar. 1 huurder op 5 zegt het kantoor meerdere keren per jaar te be-
zoeken.

2.8 Klare taal
Er werd gevraagd of de volgende documenten duidelijk en goed verstaanbaar opge-
steld zijn:

Het huurcontract• 
Het huurreglement• 
De jaarlijkse brief met vraag naar de documenten die nodig zijn voor de bereke-• 
ning van de huurprijs
De jaarlijkse brief met de berekening van de nieuwe huurprijs en de huurlasten• 
Andere nieuwsbrieven • 

Voor de verschillende documenten vinden tussen 84% en 90% dat ze duidelijk en goed 
verstaanbaar zijn. Tussen 4% en 6% gaat daar niet mee akkoord. De andere twijfelen of 
kennen het document niet goed genoeg.

Jaarverslag_2014_Willebroek_3.indd   91 25-05-2015   23:12:48



Jaarverslag 2014 - Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek92 

2.9 Volkshuisvesting informeert
3 op 4 huurders wordt naar eigen opinie voldoende geïnformeerd over de werking van 
Volkshuisvesting in het algemeen. Slechts 4% vindt dat men te weinig op de hoogte is 
van de werking van de huisvestingsmaatschappij. Zo’n 21% twijfelt.

De onderwerpen waarover de huurders vinden het minst geïnformeerd te zijn, zijn de 
mogelijkheid om de huurwoning aan te kopen (64%), de mogelijkheid om te verhuizen 
naar een andere woning van Volkshuisvesting (59%) en de planning van onderhouds- 
en renovatiewerken en de gevolgen daarvan voor de huurders (56%). 

79% van de huurders vindt dat men voldoende informatie krijgt over de rechten en 
plichten van de huurder en verhuurder. 13% heeft geantwoord te twijfelen en 8% vindt 
dat men daar te weinig over geïnformeerd wordt.

De informatieverstrekking over welke herstellingen en onderhoud voor de huurder zijn 
en wat voor de verhuurder lijkt minder duidelijk. 60% geeft aan daarover voldoende 
informatie te krijgen.

Met respectievelijk 83% en 87% liggen de scores hoger voor informatie over het huur-
reglement en het huurcontract. Met 82% scoort ook de infoverstrekking over de huur-
prijsberekening hoog.
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11. buurtfeest residenties
Op zaterdag 17 mei 2014 organiseerde Volkshuisvesting een feest aan de residenties 
Schoondonk, Herselaar en Groenlaar, als afsluiter van een actiemaand tegen zwerfvuil. 
Daarvoor werkten we samen met de Gemeente Willebroek, intercommunale Igemo en 
ATD 4de wereld. Dat het feest een groot succes werd, tonen de foto’s.  

De bewoners werden actief bij het feest betrokken met de organisatie van een multicul-
tureel dessertenbuffet, klaargemaakt door verschillende van onze huurders, afkomstig 
van verschillende landen. 
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12. aandeelhouders
Per 31 december 2014:

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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13. 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

Leo Walbers - Bestuurder
Dr. Persoonslaan 15b – 2830 Willebroek

Rony Cuyt  - Bestuurder
Mouterijstraat 2 – 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

edith Van Aken - Bestuurder
Schoolweg 22 – 2830 Willebroek

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 onteigening grondperceel Akkerlaan (ingezet in 2013)• 
Beslissing tot aankoop van 28 seniorenwoningen Wilgenhof• 
Onderzoek naar het realiseren van sociale koopwoningen (bijv. site Denaeyer)• 
Beslissing verkoop grond aan Iverlek voor elektriciteitscabine Tuinwijk• 
Beslissingen om niet in te gaan op een recht van wederinkoop• 
Beslissingen om niet in te gaan op een recht van voorkoop• 
Beslissing openbare verkoop 12 woningen Willebroek-stad• 
Attesteren van dossiers kooprecht van de huurder • 

Personeelszaken
Aanpassing van ontslagprocedure• 
Opstellen van aanwervings- en ontslagprocedure• 
Beslissing tot ontslag van een personeelslid• 
Aanstelling technisch coördinator onderhoud en herstel• 
Goedkeuring visienota technisch personeel• 
Goedkeuring tijdskrediet administratief personeelslid• 
Gunningsbeslissing uitzendarbeid• 

Juridische zaken
Aanstelling pool van advocaten voor huurdersdossiers • 

Jaarverslag_2014_Willebroek_3.indd   99 25-05-2015   23:12:54



Jaarverslag 2014 - Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek100 

Interne organisatie
Goedkeuring actualisatie meerjaren ondernemingsplan• 
Goedkeuring jaarverslag 2013• 
Reactie op formele aanbevelingen van de Visitatiecommissie• 
Akteneming klachtenrapportering 2013• 
Beslissing over kader voor aanpak van leegstaande woningen• 
Goedkeuring intern reglement voor gebruik van gegevens en ICT• 
Zelfevaluatie informatieveiligheid• 
Akteneming inspectierapport over huurprijsberekening• 
Wijziging procedure huurachterstallen• 
Beslissing over annulatieberoep tegen Besluit van de Vlaamse Regering over be-• 
heersaspecten en erkenningsbesluit
Beslissing over organisatie informatieverstrekking sociale koopwoningen • 

Onderhouds- en  
renovatiewerken

Bijstelling van het Energierenovatiepro-• 
gramma 2020
Uitvoering van jaargang 2014 van het • 
Energierenovatieprogramma 2020
Opvolging van uitvoering renovatie-• 
werken 13 woningen deelgemeenten
Beslissing over tijdelijke verhuring • 
(vóór verkoop) van 8 woningen na be-
perkte renovatie
Opvolging aanbesteding totaalrenova-• 
tie 10 woningen Dahliastraat
Gunningsbeslissing vervanging buiten-• 
schrijnwerk 48 woningen Tisselt
Gunningsbeslissing vernieuwen cv-ketels op afroep• 
Beslissing over opzet inventarisatieproject• 
Gunningsbeslissing plaatsen vloerbekleding op afroep• 
Beslissing om onderverluchting te creëren in alle woningen, verwarmd met een • 
open kachel
Gunningsbeslissing studie plaatsen cv-installatie• 
Gunningsbeslissing studie plaatsen van liften in Schuttershof en Stationsplein• 
Beslissing over heraanleg binnenparking Brielen• 
Gunningsbeslissing vernieuwing riolering en heraanleg parking administratieve zetel• 
Beslissing om contract af te sluiten met Natuurpunt i.v.m. energiesnoeiers (rook-• 
melders + energiescan) 
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Vervangingsbouwprojecten
Gunningsbeslissing om 25 garagepoorten te vervangen in Tisselt• 
Gunningsbeslissing aanstelling EPB verslaggever voor projecten Viooltjesstraat, C. • 
Broeckmeyerstraat en Breendonkstraat
Opvolging ontwerpfase projecten Viooltjesstraat, C. Broeckmeyerstraat en • 
Breendonkstraat 

Masterprojecten
Goedkeuring stedenbouwkundige studie Willebroek-stad• 
Bepalen van de communicatiemomenten over de stedenbouwkundige studie • 
Willebroek-stad
Onderzoek naar het al dan niet zelf bouwen van sociale koopwoningen en het • 
verstrekken van de Vlaamse Woonlening
Organisatie architectuurwedstrijd Akkerlaan en voetbalveld• 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Kleine Landeigendom Klein-Bra-• 
bant en Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken
Vastlegging fasering en timing masterproject Willebroek-stad• 
Beslissing over sloop Hoge Heide (Tuinwijk) • 

Sociale dienst
Opvolging herhuisvestingsoperatie bewoners Viooltjesstraat, Dahliastraat, C. • 
Broeckmeyerstraat en Breendonkstraat
Voorstel wijziging lokaal toewijzingsreglement inzake doelgroepen• 

Financiële dienst
Monitoring financiële meerjarenplanning• 
Goedkeuring jaarrekening 2013• 
Opstellen van reactie op Management Letter 2013 van de bedrijfsrevisor• 
Bepaling van belegging op rekening-courant lange termijn van de VMSW• 
Evaluatie van de kostprijs uurloon arbeiders• 
Wijziging debiteurenreglement• 
Goedkeuring betaalreglement voor elektronische betaalaanvraag Vlaamse Maat-• 
schappij voor Sociaal Wonen
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14. directiecomité
Samenstelling per 31 december 2014:

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 samenwoning;• 
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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15. personeel

1. Personeelsbewegingen
In 2014 heeft Volkshuisvesting afscheid genomen van haar 
technisch coördinator Onderhoud & Herstel. Samen met 
externe partner Ascento werd een rekruterings- en selectie-
procedure opgestart. Die heeft geleid tot de aanwerving van 
Peter Geukens als nieuwe technisch coördinator Onderhoud 
& Herstel.

Peter Geukens –  
technisch coördinator  
onderhoud en herstel

2. Opleidingen
Volkshuisvesting stimuleert haar personeel om specifieke infosessies bij te wonen en 
een diversiteit van 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 een de belangrijkste opleidingsmomenten voor het personeel.  Bij 
het doornemen ervan zal u zeker en vast het gevarieerde aanbod opmerken. 

2.1  Directeur
Procedurebesluit wonen• 
1 jaar visitaties• 
Vlaanderen is volgebouwd• 
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2.2 Administratief personeel
Armoede en diversiteit• 
Voorlopig bewind• 
Watertoets• 
Plaatsbeschrijvingen• 
Herwerking C2008• 
Bind-kracht in OCMW’s• 
Architectencongres• 
Psychosociale risico’s• 
Klachtbehandeling• 
Diversiteitsbarometer Huisvesting• 
Alternatieve samenwerkingsvormen• 
Inspiratiedag sociale diensten• 
Regilena (toepassing inschrijving sociale koopwoningen)• 
ISO-norm duurzaam inkopen• 
Woonforum• 

2.3 technisch personeel
Sloten openen in crisis• 
Klantgericht omgaan met verbale agressie• 
Batibouw• 
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16. 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, geschonden om-
budsnormen bij gegronde klachten.

Dit zijn de resultaten uit de klachtenrapportering van 2014:

In 2014 waren er 15 klachten waarvan 11 ontvankelijk.• 
Van de 11 ontvankelijke klachten waren er 7 gegrond.• 
Van de 15 klachten zijn er 13 opgelost.• 
2 klachten zijn niet opgelost• 

Een klacht betreft een geschil over de betaling van een factuur. Hiervoor is een  −
gerechtsprocedure lopende.
Betreft een herstelling die nog niet is uitgevoerd −

Van de 7 gegronde klachten zijn volgende ombudsnormen geschonden:• 
Niet-correcte beslissing −

Verkeerde toepassing van het Kaderbesluit voor berekening van een huis-1. 
huur

Te lange behandeltermijn −
Voor uitvoering van een herstelling door een externe aannemer in op-1. 
dracht van Volkshuisvesting
Voor uitvoering van een herstelling door een externe aannemer in op-2. 
dracht van Volkshuisvesting

Ontoereikende informatie: −
Info over tijdstip onderhuid tuin van een leegstaande woning1. 
Info over wie boom moet snoeien2. 
Info over oplossing schade ten gevolge van renovatiewerken in aanpa-3. 
lende woning
Klager was niet op de hoogte van het uitblijven van een antwoord van de 4. 
milieudienst van de gemeente
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Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar 
ten gevolge van de klachtenbehandeling? 
Monitoringsysteem en strengere controle op de opvolging van de uitvoering van herstel-
lingen werden in 2014 doorgevoerd. Het verantwoordelijke personeelslid van de tech-
nische dienst werd vervangen. Ondanks een onderbezetting op de technische dienst 
van meer dan een half jaar zijn er maar twee gegronde klachten ingediend omwille van 
een te lange behandeltermijn. In 2013 werden op deze basis 6 klachten ingediend.

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

In 2014 werden de onthaalmappen bedeeld aan de meeste huurders die nog geen had-
den.

Welke verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandel-
de klachten?
Een goede opleiding van de nieuwe medewerker van de technische dienst die op 1 
januari 2015 in dienst is bij Volkshuisvesting. In de nieuwe halfjaarlijkse managemen-
trapportering zal vanaf 2015 ook gerapporteerd worden over onder andere technische 
meldingen en werkbons.
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jaarrekening 
2014
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Bijzonder verslag over het toezicht op het sociaal 
oogmerk van de vennootschap

Gelet op het artikel 164bis, 6e van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen en op artikel 661, 6e van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van 
de vennootschappen zoals aangepast door de wet van 23 januari 2010 bevestigen de 
leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor dat tijdens het dienstjaar 
2014 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij in overeen-
stemming met artikel 1 van haar statuten heeft bepaald. De leden van de raad van 
bestuur hebben vastgesteld dat de uitgaven betreffende investeringen, werkingskosten 
en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van 
de vennootschap te bevorderen. 

De noodzakelijke herstellingswerken werden uitgevoerd voor de instandhouding van 
het bestaand patrimonium. Het gaat hier om een totaal van bedrag van 864.567,74 
euro.

Bovendien werd er geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en aankoop van gebouwen 
om tegemoet te komen aan de kandidaat-huurders.

De vraag voor het huren van een sociale woning overtreft nog steeds het aanbod. Er 
zijn 691 kandidaat-huurders op de wachtlijst  op 31.12.2014.

De totale investering bedroeg 4.368.747,93 euro. Er werd op toegekeken dat de wer-
kingskosten en lonen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van het doel van de ven-
nootschap, goed werden besteed. De loonkost bedroeg in totaliteit 1.408.581,26 euro. 
De werkingskosten betaald aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bedra-
gen 131.536,02 euro.

In 2014 werden 2 woningen verkocht aan zittende huurders met een meerwaarde van 
239.581,04 euro. Er werden eveneens drie woningen openbaar verkocht wat een meer-
waarde van 342.455,45 euro opleverde.

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

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

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

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

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

..........

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

.........

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

7.735,42

45.560.136,01
43.231.116,96

47.369,25
28.014,15
11.750,13

45.568.367,22

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

42.786.513,20

13.287,78

42.772.729,63
42.166.931,94

56.480,04
40.369,60
15.102,32

32,30
493.813,43

495,79

495,79

495,79

5.855.204,29

76.311,91
76.311,91

76.311,91

122.814,08
90.662,30
32.151,78

2.000.000,00

2.000.000,00

3.590.890,43

65.187,87

48.641.717,49

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.

1/40
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Bijzonder verslag over het toezicht op het sociaal 
oogmerk van de vennootschap

Gelet op het artikel 164bis, 6e van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen en op artikel 661, 6e van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van 
de vennootschappen zoals aangepast door de wet van 23 januari 2010 bevestigen de 
leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor dat tijdens het dienstjaar 
2014 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij in overeen-
stemming met artikel 1 van haar statuten heeft bepaald. De leden van de raad van 
bestuur hebben vastgesteld dat de uitgaven betreffende investeringen, werkingskosten 
en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van 
de vennootschap te bevorderen. 

De noodzakelijke herstellingswerken werden uitgevoerd voor de instandhouding van 
het bestaand patrimonium. Het gaat hier om een totaal van bedrag van 864.567,74 
euro.

Bovendien werd er geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en aankoop van gebouwen 
om tegemoet te komen aan de kandidaat-huurders.

De vraag voor het huren van een sociale woning overtreft nog steeds het aanbod. Er 
zijn 691 kandidaat-huurders op de wachtlijst  op 31.12.2014.

De totale investering bedroeg 4.368.747,93 euro. Er werd op toegekeken dat de wer-
kingskosten en lonen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van het doel van de ven-
nootschap, goed werden besteed. De loonkost bedroeg in totaliteit 1.408.581,26 euro. 
De werkingskosten betaald aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bedra-
gen 131.536,02 euro.

In 2014 werden 2 woningen verkocht aan zittende huurders met een meerwaarde van 
239.581,04 euro. Er werden eveneens drie woningen openbaar verkocht wat een meer-
waarde van 342.455,45 euro opleverde.

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

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

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

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

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

..........

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

.........

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

7.735,42

45.560.136,01
43.231.116,96

47.369,25
28.014,15
11.750,13

45.568.367,22

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

42.786.513,20

13.287,78

42.772.729,63
42.166.931,94

56.480,04
40.369,60
15.102,32

32,30
493.813,43

495,79

495,79

495,79

5.855.204,29

76.311,91
76.311,91

76.311,91

122.814,08
90.662,30
32.151,78

2.000.000,00

2.000.000,00

3.590.890,43

65.187,87

48.641.717,49

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.

1/40



Nr.  0403.698.162  VOL  2.2

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

6.476.196,98

1.693.828,66

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

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

51.798.665,47 48.641.717,49

9.451.755,37

40.193,80
160.775,00
120.581,20

7.669.864,21
16.080,00

1.034.621,48

1.034.621,48
6.619.162,73

1.741.697,36

4.187.745,69

3.810.357,97
54.564,59

236.736,20
3.519.057,18

377.387,72
35.002.216,43

32.827.060,83
32.126.111,42

11.750,14
31.195.169,00

919.192,28

700.949,41

2.104.399,29

1.123.440,50

354.619,85
354.619,85

475.194,00
332.995,77
142.198,23

151.144,94

70.756,31

9.622.046,22

7.888.023,76
16.080,00

1.395.746,78

1.395.746,78

Toel.

 5.9

2/40

Nr.  0403.698.162  VOL  3

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

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

61.192,50

843.616,44

5.769.760,65
4.932.789,53

123.321,68
713.649,44

4.744.190,98

71,85

-71,85

1.704.386,82
1.318.417,47

1.189.704,80

83.988,10

74.545,10
373.148,69

1.025.569,67

66.654,72

12.533,38
54.121,34

838.511,97
838.511,97

253.712,42

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.

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

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

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

...

3/40



Nr.  0403.698.162  VOL  2.2

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

6.476.196,98

1.693.828,66

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

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

51.798.665,47 48.641.717,49

9.451.755,37

40.193,80
160.775,00
120.581,20

7.669.864,21
16.080,00

1.034.621,48

1.034.621,48
6.619.162,73

1.741.697,36

4.187.745,69

3.810.357,97
54.564,59

236.736,20
3.519.057,18

377.387,72
35.002.216,43

32.827.060,83
32.126.111,42

11.750,14
31.195.169,00

919.192,28

700.949,41

2.104.399,29

1.123.440,50

354.619,85
354.619,85

475.194,00
332.995,77
142.198,23

151.144,94

70.756,31

9.622.046,22

7.888.023,76
16.080,00

1.395.746,78

1.395.746,78

Toel.

 5.9

2/40

Nr.  0403.698.162  VOL  3

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

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

61.192,50

843.616,44

5.769.760,65
4.932.789,53

123.321,68
713.649,44

4.744.190,98

71,85

-71,85

1.704.386,82
1.318.417,47

1.189.704,80

83.988,10

74.545,10
373.148,69

1.025.569,67

66.654,72

12.533,38
54.121,34

838.511,97
838.511,97

253.712,42

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.

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

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

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

...

3/40



Nr.  0403.698.162  VOL  3

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

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

402.822,93

401.733,93
1.089,00

902.544,35

897.998,38

4.545,97

-246.009,00

49.110,95

-196.898,05

856.630,84

659.732,79

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.

4/40

Nr.  0403.698.162  VOL  4

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

361.125,30
361.125,30

361.125,30

361.125,30

659.732,79
659.732,79

659.732,79

659.732,79

9906
(9905)
14P

791/2
791
792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696
695

694/6

691

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

5/40



Nr.  0403.698.162  VOL  3

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

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

402.822,93

401.733,93
1.089,00

902.544,35

897.998,38

4.545,97

-246.009,00

49.110,95

-196.898,05

856.630,84

659.732,79

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.

4/40

Nr.  0403.698.162  VOL  4

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

361.125,30
361.125,30

361.125,30

361.125,30

659.732,79
659.732,79

659.732,79

659.732,79

9906
(9905)
14P

791/2
791
792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696
695

694/6

691

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

5/40



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

22.653,18

35.940,96

5.552,36

28.205,54

7.735,42

8032
8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092
8102

8082

8122

211

8112

6/40

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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

62.570.672,36

1.945.426,74
134.967,08
808.040,52

65.189.172,54

1.596.150,39

41.835,23

21.958.055,58

43.231.116,96

20.403.740,42

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

7/40



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

22.653,18

35.940,96

5.552,36

28.205,54

7.735,42

8032
8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092
8102

8082

8122

211

8112

6/40

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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

62.570.672,36

1.945.426,74
134.967,08
808.040,52

65.189.172,54

1.596.150,39

41.835,23

21.958.055,58

43.231.116,96

20.403.740,42

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

7/40



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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

243.458,49

3.087,54

246.546,03

12.198,33

199.176,78

47.369,25

186.978,45

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

8/40

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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

129.121,13

5.309,38

17.664,83

88.751,53

106.416,36

28.014,15

8173
8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233
8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303
8313

8293

8323

(24)

134.430,51

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

9/40



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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

243.458,49

3.087,54

246.546,03

12.198,33

199.176,78

47.369,25

186.978,45

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

8/40

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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

129.121,13

5.309,38

17.664,83

88.751,53

106.416,36

28.014,15

8173
8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233
8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303
8313

8293

8323

(24)

134.430,51

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

9/40



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

126.927,58

3.352,19

130.279,77

11.750,13

11.750,13

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

10/40

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

371,68

32,30

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

11/40



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

126.927,58

3.352,19

130.279,77

11.750,13

11.750,13

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

10/40

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

371,68

32,30

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

11/40



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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

493.813,43

2.563.648,99
7.536,38

-808.040,52

2.241.885,52

2.241.885,52

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

12/40

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

13/40



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

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

493.813,43

2.563.648,99
7.536,38

-808.040,52

2.241.885,52

2.241.885,52

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

12/40

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

13/40



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 2.000.000,00

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 90.332,89
verkregen opbrengsten 5.687,22

14/40

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

15/40



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 2.000.000,00

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 90.332,89
verkregen opbrengsten 5.687,22

14/40

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

15/40



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

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

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

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

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

16/40

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. sloopwerken 3.366.109,72
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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..............................................................................................................................
......... .......................................................................................................

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

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

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

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

16/40

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. sloopwerken 3.366.109,72

17/40



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

1.251.279,57

3.486,72
738.366,75
509.426,10

17.482,68

1.268.762,25

3.860.484,58

8.263,42
3.442.454,98

409.766,18

3.860.484,58

30.682.446,06

30.682.446,06

741.422,54

31.423.868,60

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

18/40

Nr.  0403.698.162  VOL  5.9

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

359.151,91

163.636,23

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

19/40



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

1.251.279,57

3.486,72
738.366,75
509.426,10

17.482,68

1.268.762,25

3.860.484,58

8.263,42
3.442.454,98

409.766,18

3.860.484,58

30.682.446,06

30.682.446,06

741.422,54

31.423.868,60

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

359.151,91

163.636,23

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 33.375,49
toe te rekenen intresten annuiteiten Domus Flandria 23.843,13
andere toe te rekenen kosten 5.636,80
verkregen opbrengsten voorschotten verwarming 1.520,00

20/40

Nr.  0403.698.162  VOL  5.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

sociale huisvesting 4.970.021,41 4.932.789,53
Uitsplitsing per geografische markt

willebroek 4.970.021,41 4.932.789,53

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ............................................................................................................. 416.561,48 591.198,64740

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

24
22,7

34.416

26

34.537
23,89087

9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................
Andere personeelskosten ....................................................................................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............................................................

919.765,61
337.970,56
72.624,74
78.220,35

891.764,21
303.416,92
58.816,73
64.419,61

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

40.951,90 28.940,86

86.505,0838.112,56
29.370,68 2.516,98

635

9110
9111

9112
9113

Geboekt .........................................................................................................
Teruggenomen ..............................................................................................

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

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen .....................................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

158.618,90
171.683,95

355.768,95
281.223,85

382.291,26
29.370,68

373.148,69

9115
9116

640
641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 
personen

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

3
2,0

3.909
109.978,13

1
1,8

34.046
102.022,14

9096
9097
9098
617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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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 33.375,49
toe te rekenen intresten annuiteiten Domus Flandria 23.843,13
andere toe te rekenen kosten 5.636,80
verkregen opbrengsten voorschotten verwarming 1.520,00

20/40

Nr.  0403.698.162  VOL  5.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

sociale huisvesting 4.970.021,41 4.932.789,53
Uitsplitsing per geografische markt

willebroek 4.970.021,41 4.932.789,53

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 
bedragen ............................................................................................................. 416.561,48 591.198,64740

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

24
22,7

34.416

26

34.537
23,89087

9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................
Andere personeelskosten ....................................................................................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............................................................

919.765,61
337.970,56
72.624,74
78.220,35

891.764,21
303.416,92
58.816,73
64.419,61

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

40.951,90 28.940,86

86.505,0838.112,56
29.370,68 2.516,98

635

9110
9111

9112
9113

Geboekt .........................................................................................................
Teruggenomen ..............................................................................................

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

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen .....................................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ..........................................................................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen .............................................................................

158.618,90
171.683,95

355.768,95
281.223,85

382.291,26
29.370,68

373.148,69

9115
9116

640
641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 
personen

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

3
2,0

3.909
109.978,13

1
1,8

34.046
102.022,14

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
48.229,50 4.669,969126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

intresten gerechtelijke procedures 487,67 1.357,68

intresten op diverse vorderingen 1.505,00 225,00
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

22/40
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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 ...................

10,89
10,899135

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 -361.125,30
geraamde verworpen uitgaven 39.000,00

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 ...............................
881.437,22
442.189,069142

9141

Andere actieve latenties

saldo Notionele intrestaftrek vorige boekjaren 439.248,13
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 ..........................................................................................

152.917,58
175.687,91

148.277,38
153.699,21

253.410,27 222.985,14

9146
9145

9148
9147
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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
48.229,50 4.669,969126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

intresten gerechtelijke procedures 487,67 1.357,68

intresten op diverse vorderingen 1.505,00 225,00
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 ...................

10,89
10,899135

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 -361.125,30
geraamde verworpen uitgaven 39.000,00

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 ...............................
881.437,22
442.189,069142

9141

Andere actieve latenties

saldo Notionele intrestaftrek vorige boekjaren 439.248,13
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 ..........................................................................................

152.917,58
175.687,91

148.277,38
153.699,21

253.410,27 222.985,14

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

vervanginsbouw 11 + 2 woningen deelgemeente + Willebroek-Stad 318.871,47
sloop  Tuinwijk 121.476,00
vervangingsbouw Willebroek-Stad 34 woningen 5.200.000,00
masterproject Tuinwijk 10.575.000,00

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

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

24/40
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN 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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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

vervanginsbouw 11 + 2 woningen deelgemeente + Willebroek-Stad 318.871,47
sloop  Tuinwijk 121.476,00
vervangingsbouw Willebroek-Stad 34 woningen 5.200.000,00
masterproject Tuinwijk 10.575.000,00

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

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN 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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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

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

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

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

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

Andere vorderingen ...............................................................................................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ..........................................................
..........................................................
...........Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Geldbeleggingen
Aandelen ...............................................................................................................

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

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

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

Schulden .....................................................................................................................
..........

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................
.....................Financiële resultaten

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

....................................................Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................Kosten van schulden ............................................................................................

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

Financiële vaste activa

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

Schulden .....................................................................................................................
..........

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden
Verwezenlijkte minderwaarden

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

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

(280/1)
(280)
9271
9281

9291
9301
9311

9321
9331

9351

9341

9361
9371

9381

9391

9401

9421
9431
9441
9461
9471

9481
9491

9362
9372

(282)
9272
9282

9292
9302

9352

(282/3)

9312

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

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

Op meer dan één jaar ...........................................................................................
Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Deelnemingen .......................................................................................................
Achtergestelde vorderingen ...................................................................................
Andere vorderingen ...............................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................
Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................
Op hoogstens één jaar ..........................................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten

normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in deze

staat
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

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

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

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

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

Andere vorderingen ...............................................................................................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ..........................................................
..........................................................
...........Op meer dan één jaar ...........................................................................................

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Geldbeleggingen
Aandelen ...............................................................................................................

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

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

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

Schulden .....................................................................................................................
..........

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................
.....................Financiële resultaten

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

....................................................Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................Kosten van schulden ............................................................................................

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

Financiële vaste activa

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

Schulden .....................................................................................................................
..........

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden
Verwezenlijkte minderwaarden

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

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

(280/1)
(280)
9271
9281

9291
9301
9311

9321
9331

9351

9341

9361
9371

9381

9391

9401

9421
9431
9441
9461
9471

9481
9491

9362
9372

(282)
9272
9282

9292
9302

9352

(282/3)

9312

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

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

Op meer dan één jaar ...........................................................................................
Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Deelnemingen .......................................................................................................
Achtergestelde vorderingen ...................................................................................
Andere vorderingen ...............................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................
Op hoogstens één jaar ..........................................................................................

Op meer dan één jaar ...........................................................................................
Op hoogstens één jaar ..........................................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten

normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in deze

staat
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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 ............................................................................................... 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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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 ............................................................................................... 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

339

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

18,71001

1002

1003

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

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

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

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

12,4 6,3

6,0 1,2 4,8

22,7 13,3 9,4

29.1191011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

20.043 9.076

5.297 1.495 3.802

34.416 21.538 12.878

1.210.901,011021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

709.470,63 501.430,38

197.680,25 115.821,47 81.858,78

1.408.581,26 825.292,10 583.289,16

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

23,81003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

14,6 9,2
34.537 21.133 13.404

1.318.417,47 811.518,74 506.898,73

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1.305,44 1.305,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 5 22,3

19 5 22,3

13

6

9
10

5

13,0

9,3

1
4

9,8
12,5

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

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

lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs ................................
universitair onderwijs .................................................

1200
1201
1202
1203

11
2

11,0
2,0

lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs ................................
universitair onderwijs .................................................

1210
1211
1212
1213

4
1
1

1
4

0,7
6,6
1,0
1,0

Directiepersoneel ...............................................................................
Bedienden ...............................................................................
Arbeiders ...............................................................................
Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

339

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

18,71001

1002

1003

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

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

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

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

12,4 6,3

6,0 1,2 4,8

22,7 13,3 9,4

29.1191011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

20.043 9.076

5.297 1.495 3.802

34.416 21.538 12.878

1.210.901,011021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

709.470,63 501.430,38

197.680,25 115.821,47 81.858,78

1.408.581,26 825.292,10 583.289,16

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

23,81003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

14,6 9,2
34.537 21.133 13.404

1.318.417,47 811.518,74 506.898,73

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1.305,44 1.305,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 5 22,3

19 5 22,3

13

6

9
10

5

13,0

9,3

1
4

9,8
12,5

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

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

lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs ................................
universitair onderwijs .................................................

1200
1201
1202
1203

11
2

11,0
2,0

lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs ................................
universitair onderwijs .................................................

1210
1211
1212
1213

4
1
1

1
4

0,7
6,6
1,0
1,0

Directiepersoneel ...............................................................................
Bedienden ...............................................................................
Arbeiders ...............................................................................
Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

1

1

1,0

1,0

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

1

1

1

1

2,8

1,8

1,0

1
1

1 1,8
1,0

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

2,0
3.909

109.978,13

150
151
152

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

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

...........
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

15
223

2.530,19

9
99

1.406,00
5802
5801

5803

5811
5812
5813

58031
58032
58033

58131
58132
58133

2.530,19 1.406,00

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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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse
     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

1

1

1,0

1,0

205

210
211
212
213
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Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................
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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

1

1

1

1

2,8

1,8

1,0

1
1

1 1,8
1,0

310

305

311
312
313

340
341
342
343

350

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

Pensioen .............................................................................
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................
Afdanking .....................................................................
Andere reden ........................................................................
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
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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

2,0
3.909

109.978,13

150
151
152

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

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

...........
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

15
223

2.530,19

9
99

1.406,00
5802
5801

5803

5811
5812
5813

58031
58032
58033

58131
58132
58133

2.530,19 1.406,00

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 mbt de inrichting worden lineair afgeschreven over 15 jaar;
- de renovatiewerken mbt 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 919.202,25 EUR.

De aannemers hebben op jaareinde 102.150,01 EUR aan borgtochten gedeponeerd bij de consignatiekas.
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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 mbt de inrichting worden lineair afgeschreven over 15 jaar;
- de renovatiewerken mbt de structuur van de onderneming worden lineair afgeschreven over 33 jaar;
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- 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 919.202,25 EUR.

De aannemers hebben op jaareinde 102.150,01 EUR aan borgtochten gedeponeerd bij de consignatiekas.
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Bijzonder verslag over het toezicht op het sociaal 
oogmerk van de vennootschap

Gelet op het artikel 164bis, 6e van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen en op artikel 661, 6e van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van 
de vennootschappen zoals aangepast door de wet van 23 januari 2010 bevestigen de 
leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor dat tijdens het dienstjaar 
2014 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij in overeen-
stemming met artikel 1 van haar statuten heeft bepaald. De leden van de raad van 
bestuur hebben vastgesteld dat de uitgaven betreffende investeringen, werkingskosten 
en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van 
de vennootschap te bevorderen. 

De noodzakelijke herstellingswerken werden uitgevoerd voor de instandhouding van 
het bestaand patrimonium. Het gaat hier om een totaal van bedrag van 864.567,74 
euro.

Bovendien werd er geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en aankoop van gebouwen 
om tegemoet te komen aan de kandidaat-huurders.

De vraag voor het huren van een sociale woning overtreft nog steeds het aanbod. Er 
zijn 691 kandidaat-huurders op de wachtlijst  op 31.12.2014.

De totale investering bedroeg 4.368.747,93 euro. Er werd op toegekeken dat de wer-
kingskosten en lonen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van het doel van de ven-
nootschap, goed werden besteed. De loonkost bedroeg in totaliteit 1.408.581,26 euro. 
De werkingskosten betaald aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bedra-
gen 131.536,02 euro.

In 2014 werden 2 woningen verkocht aan zittende huurders met een meerwaarde van 
239.581,04 euro. Er werden eveneens drie woningen openbaar verkocht wat een meer-
waarde van 342.455,45 euro opleverde.
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notities

Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor

Wij verzoeken u, na goedkeuring van het activiteitenverslag en de jaarrekening 2014, 
door een bijzondere stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commis-
saris-revisor voor de vervulling van hun mandaat tijdens het verlopen dienstjaar.

Willebroek, 26 mei 2015.

Namens de raad van bestuur

Andy Dilles Toon Van Dyck 
Directeur Voorzitter



Jaarverslag 2014 - Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek150 Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek - Jaarverslag 2014 151  

notities

Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor

Wij verzoeken u, na goedkeuring van het activiteitenverslag en de jaarrekening 2014, 
door een bijzondere stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commis-
saris-revisor voor de vervulling van hun mandaat tijdens het verlopen dienstjaar.

Willebroek, 26 mei 2015.

Namens de raad van bestuur

Andy Dilles Toon Van Dyck 
Directeur Voorzitter



Jaarverslag 2014 - Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek152 



Jaarverslag 2014 - Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek152 



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.twitter.com/SHM_willebroek
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