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prestatiedatabank, door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en
gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De
visitatiecommissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en de bevoegde
minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden inde door haar ontvangen gegevens.
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1. INLEIDING

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van
de SHM Het Volk, Gent.
1.2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling
SHM’s, d.d. 5 juli 2012. Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor
de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van deprocedure voor
de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het
Erkenningenbesluit). Meer informatie: www.visitatieraad.be
1.3. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:
- de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling;
- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;
- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen.
1.4. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de
SHM. Daartoe wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s
onderling vergelijkbare gegevens. De methode biedt echter ook ruimte voor interpretatie
van deze gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale
context.
1.5. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de
SHM
een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM
verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden,
voornamelijk:
1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD)
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD)
3. de betaalbaarheid (SD en OD)
4. het sociaal beleid (OD)
5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD)
6. de klantvriendelijkheid (OD)
1.6. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld:
- Uitstekend: de SHM levert uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere
SHM’s.
- Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten.
- Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten.
- Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten en de SHM werd op
basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering
is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode.
- Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet beoordeeld.
1.7. Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s formuleert de
Visitatiecommissie een eindoordeel per prestatieveld. Dit eindoordeel komt overeen met de
laagste score die is toegekend voor één van de operationele doelstellingen die tot dit
prestatieveld behoren. Indien bijvoorbeeld voor het eerste prestatieveld de beoordeling voor
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alle operationele doelstellingen ‘goed’ is en voor één operationele doelstelling ‘voor
verbetering vatbaar’, dan is het eindoordeel voor dit prestatieveld ‘voor verbetering
vatbaar’. De tabel in de samenvatting van het visitatierapport verduidelijkt hoe het
eindoordeel is tot stand gekomen. Meer informatie over de totstandkoming van de
beoordeling kunt u vinden in hoofdstuk 9 van het Draaiboek.
1.8. Conform artikel 35, 5° van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste
prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een
eindoordeel
'uitstekend', 'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven.
1.9. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring
ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te
handelen en geen ongewenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden
van de visitatiecommissie verklaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit
visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel,
commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij
daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de visitatiecommissie is ook tot
stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij of
andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM
en aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De
onafhankelijkheidsverklaringen
zijn
opvraagbaar
bij
de
Visitatieraad,
via
info@visitatieraad.be.
1.10.

Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de
toegankelijkheid te vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en
specifieke vaktermen zoveel mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het
gebruik van vaktermen omdat het om uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading
dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere
leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden de meest gebruikte afkortingen en
vaktermen kort toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren die werkzaam zijn
in of raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de ‘lijst
van actoren' die is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling.

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
PRESTATIEBEOORDELING HET VOLK GENT

PAGINA 5 VAN 38

2. SAMENVATTING
De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een
samenvatting van de beoordeling.
Beoordeling
PV 1

BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

Goed

OD 1.1

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

n.v.t.

OD 1.2

De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen

Uitstekend

OD 1.3

De SHM brengt sociale kavels op de markt

n.v.t.

OD 1.4

De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te
realiseren

Goed

OD 1.5

De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen

Goed

PV 2

KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van
het woningpatrimonium waar nodig

Voor verbetering vatbaar

OD 2.2

De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid

Goed

OD 2.3

De SHM bouwt aanpasbaar

Voor verbetering vatbaar

PV 3

BETAALBAARHEID VAN WONEN

Goed

OD 3.1

De SHM bouwt prijsbewust

Goed

OD 3.2

De SHM verhuurt prijsbewust

n.v.t.

PV 4

SOCIAAL BELEID

Goed

OD 4.1

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid

n.v.t.

OD 4.2

De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

Goed

OD 4.3

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

n.v.t.

OD 4.4

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

n.v.t.

PV 5

INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID

Goed

OD 5.1

De SHM is financieel leefbaar

Uitstekend

OD 5.2

De SHM beheerst haar kosten goed

Goed

OD 5.3

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en
domiciliefraude

n.v.t.

OD 5.4

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

Goed

OD 5.5

De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij

Goed

OD 5.6

De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle

Goed

OD 5.7

De SHM is bereid tot verandering en verbetering

Goed

PV 6

KLANTVRIENDELIJKHEID

Goed

OD 6.1

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

Uitstekend

OD 6.2

De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Goed

OD 2.1

n.v.t.
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
De Gewestelijke maatschappij voor Kleine Landeigendom Het Volk (verder: Het Volk) in Gent is
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, opgericht
in 1936. De aandeelhouders zijn de besturen van stad Gent, de gemeenten Aalter, Assenede, De
Pinte, Deinze, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Lochristi, Lovendegem,
Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Laureins, SintMartems-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate, Zomergem en Zulte, het provinciebestuur
Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. Deze gemeenten en steden vormen ook haar
actieterrein.
Als sociale huisvestingsmaatschappij bouwt en verkoopt de maatschappij al 80 jaar sociale
woningen. Zo werden sinds haar ontstaan 2.624 sociale koopwoningen gerealiseerd. Het Volk
treedt ook op als bemiddelaar voor de sociale leningen van de VMSW. Zij heeft tot nu toe 6.047
leningen bemiddelt.
De raad van bestuur van Het Volk bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten en van de
privésector. Het Volk maakt deel uit van de koepel Huisvesting Het Volk en is daardoor een
zustermaatschappij van Volkshaard en van de Centrale voor Huisvesting (CvH). Volkshaard
verhuurt sociale woningen in grotendeels hetzelfde actieterrein als Het Volk. De CvH verricht
voornamelijk metingen en schattingen, en biedt service inzake energieverbruik (EPC certificatie).
Het Volk is een kleine organisatie, met 3,30 VTE personeelsleden. Er is een
samenwerkingsovereenkomst met zustermaatschappij Volkshaard die in hetzelfde gebouw
gehuisvest is. De directeur is zowel directeur van Het Volk als van Volkshaard. De technische dienst
van Volkshaard neemt ook de gehele opvolging van de werven voor de koopwoningen van het
Volk voor zijn rekening. De kosten daarvoor factureert Volkshaard door naar Het Volk. Naast de
directeur bestaat het personeel uit 1 financieel verantwoordelijke, 1 projectingenieur en 3
administratieve bediendes die instaan voor het onthaal, de verkoop van woningen en het
bemiddelen van sociale leningen.
De maatschappij werkt samen met de lokale woonactoren. De directeur neemt deel aan alle
lokale woonoverlegvergaderingen in alle gemeenten van haar actieterrein.
Het Volk fungeert ook als front-office voor de Vlaamse woonlening. Deze sociale lening kan
aangevraagd worden voor de aankoop of renovatie van een koopwoning, voor aankoop met
renovatie van een woning die minstens 30 jaar oud is (met minimum 10.000 euro aan
renovatiewerken) of voor de bouw van een eigen woning op een eigen grond. In 2013 bemiddelde
Het Volk 295 leningen (zie OD 1.2).

3.2 Beschrijving omgeving
De andere sociale koopmaatschappijen die actief in het actieterrein van Het Volk zijn,
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en Wonen, beiden een gemengde
huisvestingsmaatschappij. Navolgende huurmaatschappijen zijn er actief: ABC, De Deinze
Bouwmaatschappij, Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, de Gentse

zijn de
sociale
Sociale
Haard,

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
PRESTATIEBEOORDELING HET VOLK GENT

PAGINA 7 VAN 38

WoninGent CVBA-SO, Volkshaard en de Merelbeekse Sociale Woningen. Er zijn ook 5 sociaal
Verhuurkantoren. In het actieterrein van de maatschappij zijn er 262.239 huishoudens. Er wordt
een groei voorzien van ca. 8 % tegen 2020 (283.450 huishoudens).
Sociale huisvestingsmaatschappijen worden als bevoorrechte uitvoerders van het Vlaams
Woonbeleid geacht om in overleg met de gemeenten een grote inspanning te leveren om het BSO
te realiseren. Het BSO sociale koopwoningen is aanzienlijk en de voortgangstoets van 2011 geeft
aan dat er nog veel werk aan de winkel is.
Overzicht BSO koop in het actieterrein:

BSO Koop

Voortgang
(31/12/2011)

Te realiseren

Aalter
Assenede
De Pinte
Deinze
Destelbergen
Eeklo
Evergem
Gavere
Gent
Kaprijke
Knesselare
Lochristi
Lovendegem
Maldegem
Melle
Merelbeke
Moerbeke
Nazareth
Nevele
Oosterzele
Sint-Laureins
Sint-Martens-Latem
Waarschoot
Wachtebeke
Zelzate
Zomergem
Zulte

59
44
32
93
56
71
102
38
964
20
30
62
30
73
43
2
19
34
36
40
21
13
25
22
83
0
44

0
0
0
14
14
1
22
16
34
0
0
0
0
4
53
0
4
0
11
2
19
1
1
0
1
38
18

59
44
32
79
42
70
80
22
930
20
30
62
30
69
0
72
15
34
25
38
2
2
24
22
82
0
26

Totaal:

2056

253

1897

Het hoogste BSO - nog 929 te realiseren sociale koopwoningen - heeft betrekking op Gent .
Daarnaast is het BSO-koop, rekening houdend met de omvang van de gemeenten, relatief hoog in
Zelzate (24), Merelbeke (72), Maldegem (67) en Evergem (68). Interessant om te vermelden is ook
de reële bijdrage die Het Volk levert bij de realisatie van het BSO koop: in alle gemeenten is de
voortgang volledig aan Het Volk toe te schrijven, behalve voor de gemeenten Maldegem en
Waarschoot waar Het Volk respectievelijk 50% en 60% van de koopwoningen realiseerde.
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BSO sociale kavels: overzicht :

BSO Kavels

Voortgang
31/12/2011

Aalter
Assenede
De Pinte
Deinze
Destelbergen
Eeklo
Evergem
Gavere
Gent
Kaprijke
Knesselare
Lochristi
Lovendegem
Maldegem
Melle
Merelbeke
Moerbeke
Nazareth
Nevele
Oosterzele
Sint-Laureins
Sint-Martens-Latem
Waarschoot
Wachtebeke
Zelzate
Zomergem
Zulte

2
1
2
6
5
2
8
1
3
1
0
2
0
14
2
5
1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2
6
5
2
8
1
3
1
0
2
0
14
2
5
1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
1

Totaal:

63

0

63

Te realiseren

Er is nog geen voortgang geboekt voor de realisatie van sociale kavels in het ganse grondgebied. In
totaal zijn er nog 63 te realiseren.
Het BSO huur is aanzienlijk in het werkterrein: in totaal zijn er reeds 2.739 sociale huurwoningen
gerealiseerd, waarvan er 2.379 in Gent gerealiseerd zijn. Er dienen nog 1.420 sociale
huurwoningen in de andere gemeenten te worden gerealiseerd. Voor een meer gedetailleerde
analyse van de voortgang van het BSO huur verwijst de visitatiecommissie naar het
visitatierapport van Volkshaard Gent.
Van de 283.200 woongelegenheden zijn er 82.600 in de categorie ‘gesloten bebouwing’ en 62.437
als appartementsgebouw gebouwd. De overige woongelegenheden zijn halfopen of open
bebouwing (respectievelijk 52.115 en 86.004). Het hoge aantal appartementen evenals
woongelegenheden in gesloten verband kan deels worden verklaard door het aandeel van de stad
Gent. Zij telt alleen al 127.820 woongelegenheden, waarvan 47.014 (37%) appartementen en
56.901 (44%) woningen in gesloten bebouwing. Er is dus sprake van een vrij gelijke verdeling over
alle bebouwingscategorieën waarbij de nadruk ligt op enerzijds gesloten bebouwing en anderzijds
op open bebouwing.
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In het werkgebied bedraagt de mediaanverkoopprijs voor een woonhuis 201.850 euro
(Vlaanderen: 201.817 euro); de prijs voor een appartement ligt hoger,nl. 218.000 euro
(Vlaanderen: 181.000 euro). De mediaan verkoopprijs van een sociale woning bedraagt bij Het
Volk 163.452 euro.
De mediaanprijs per m² voor bouwgrond bedraagt 214 euro/m² in 2012 wat het Vlaams mediaan
van 161 euro/m² sterk overstijgt. Uitschieters zijn hier Sint-Martens-Latem (300 euro/m²), De
Pinte (270 euro/m²), Destelbergen (282 euro/m²) en Gent (241 euro/m²).
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen in het actieterrein van Het Volk bedraagt 17.595 euro.
Dit is per persoon wat hoger dan het Vlaams gemiddelde (16.193 euro). In Gent bedraagt het
gemiddeld netto belastbaar inkomen per persoon 15.930 euro; in alle andere gemeenten ligt dit
hoger, met uitschieters tot 23.511 euro in Sint-Martens-Latem en tot 21.566 euro in De Pinte. De
gezinnen bij Het Volk beschikken over een mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van
13.341 euro; 27% van de kopers van koopwoningen zijn alleenstaanden en 31% betreft koppels
met 2 kinderen. Het merendeel van de kopers (47%) betreft de leeftijdscategorie van 30-40
jarigen.
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4.

PRESTATIES VAN SHM HET VOLK GENT

4.1 PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest
behoeftige gezinnen en alleenstaanden
OD1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen
Beoordeling: niet van toepassing
De SHM richt zich op het ter beschikking stellen van sociale koopwoningen in haar actieterrein. Ze
werkt met de zustermaatschappij SHM Volkshaard zeer nauw samen voor wat betreft de sociale
huurwoningen in het werkgebied. De mate waarin de SHM zich inzet om een totale woonservice
aan de burger aan te bieden, wordt beoordeeld bij OD 5.5.
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen
Beoordeling: uitstekend
In de periode 2009-2013 realiseerde Het Volk gemiddeld 34 sociale koopwoningen per jaar. De
maatschappij wenst omwille van bijdragen aan de realisatie van het BSO koop de komende jaren
dit bouwtempo nog te verhogen. De gemeenten waar het BSO nog niet binnen handbereik ligt,
zijn daartoe ook vragende partij. Het Volk vervult haar opdracht in het kader van de Vlaamse
Woonlening uitstekend. Er is geen maatschappij die voor een hoger bedrag leningen bemiddelt.
Via Het Volk worden voorgemiddeld € 30 miljoen per jaar sociale leningen verstrekt over de
periode 2009-2013. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze operationele
doelstelling als uitstekend.
In de periode 2009-2013 realiseerde Het Volk jaarlijks gemiddeld 34 koopwoningen, dit
volgens de gegevens uit de prestatiedatabank. Vergeleken met alle koop- en gemengde
maatschappijen laat Het Volk 88% van de maatschappijen achter zich. Deze SHM’s realiseren
gemiddeld minder woningen in dezelfde periode. Het Volk zet hiermee volgens de
visitatiecommissie een zeer goede prestatie neer. Sinds het ontstaan van de maatschappij (in
1936) werden 2.624 woningen verkocht. Volgens het beleidsplan van Het Volk (juni 2014) wenst
de maatschappij de bouwproductie nog te verhogen naar gemiddeld 50 woningen per jaar. Een
aantal gemeenten zoals Sint-Martens-Latem, Melle, Nazareth en Gavere in het actieterrein zijn
vragende partij om het BSO te kunnen realiseren. In de overige gemeenten van het actieterrein
zijn er voldoende woningen gepland om het BSO koop te kunnen realiseren (zie hieronder).
Eind 2013 stonden er 239 woningen op het uitvoeringsprogramma. Dit zijn woningen die
op korte termijn gerealiseerd zullen worden. Het betreft hier 14 werven, variërend van minimaal 4
woningen (Drapstraat, Nazareth) tot 36 woningen (Wolfputstraat, Gent). De maatschappij
realiseert vooral eengezinswoningen met 3 en 4 slaapkamers omdat daaraan volgens de
wachtlijsten behoefte is (zie OD 1.5). Vergeleken met andere koopmaatschappijen en gemengde
maatschappijen, heeft 84% van die SHM’s minder woningen op een uitvoeringsprogramma staan
dan Het Volk. Dit bouwtempo is mede mogelijk gemaakt door een actief grondbeleid van Het Volk
(zie ook OD 1.4) en door de nauwe samenwerking met de gemeenten. Daarnaast waren er eind
2013 bij Het Volk 34 woningen aangemeld bij de VMSW die nog niet op een
uitvoeringsprogramma staan of zijn gerealiseerd. In totaal 64% van de maatschappijen die
koopwoningen aanbieden heeft minder woningen aangemeld die nog niet werden gerealiseerd.
Het betreft een werf in Aalter (14 koopwoningen), Maldegem (13 koopwoningen) en Gent (7
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koopwoningen). In samenwerking met de zustermaatschappij Volkshaard realiseert Het Volk ook
nog andere sociale koopwoningen. Het gaat dan meestal om gemengde projecten (huur- en
koopwoningen), die door Volkshaard worden aangemeld en gerealiseerd.
Dit visitatierapport behandelt in principe de prestaties tot eind 2013. Het Volk heeft
volgens haar eigen planning in 2014 al 140 bijkomende woningen aangemeld (Nazareth, Nevele en
Destelbergen). Hierdoor zal de bouwproductie in de periode 2014-2016 gemiddeld hoger liggen
dan de afgelopen 5 jaren. Het Volk heeft nog een aanzienlijk aantal projecten in studie, het gaat
om ongeveer 500 woongelegenheden waarvan ongeveer 10% appartementen zijn. De
bebouwingstypologie wordt afgestemd op de wachtlijsten (zie ook OD 1.5)
Het Volk richt zich vooral op het bebouwen van niet bebouwde percelen, omdat ze
hiermee sneller kan bijdragen aan de realisatie van het BSO. Deze percelen zijn namelijk groter
dan andere percelen. In de stad Gent en in een aantal randgemeenten werden ook projecten in
het kader van stadsvernieuwing opgestart. Er staan op de korte termijn geen werven voor
vervangbouw op de planning. Op de langere termijn zijn er twee werven voor vervangbouw van 6
en 12 koopwoningen ingepland. Daarnaast spant de maatschappij zich ook in om een sociale mix
na te streven. Om die reden worden er in een groot aantal werven van Het Volk ook sociale
huurwoningen van Volkshaard gerealiseerd. Deze sociale mix en diversiteit bevorderen ook de
leefbaarheid (zie OD 4.2).
In alle 24 gemeenten waarin Het Volk werkzaam is samen, bedraagt het tegen 2020 te
realiseren BSO voor sociale koopwoningen 2.122 woningen. De regie en verantwoordelijkheid
voor het behalen van dit BSO koop ligt bij de desbetreffende gemeenten. Bij de voortgangstoets
(aantal woningen op 31-12-2011) waren er 253 sociale koopwoningen gerealiseerd, waarvan het
overgrote deel door Het Volk. Het Volk heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de
voortgang op het gebied van het BSO voor sociale koopwoningen. De hoogste BSO-uitdaging ligt in
Gent met 929 te realiseren koopwoningen, waar ook WoninGent gestart is met het realiseren van
sociale koopwoningen. De gemeenten Deinze en Evergem dienen elk ongeveer 100 woningen te
realiseren. Bij de voortgangstoets was het BSO in Melle en Sint Laureins nagenoeg gerealiseerd. In
de overige gemeenten zijn er meestal nog ongeveer 20 à 80 woningen te realiseren. Hiervoor zijn
in de meeste gemeenten concrete plannen uitgewerkt. Tijdens de visitatiegesprekken bleek dat de
woonactoren en beleidsverantwoordelijken de inspanningen waarderen die Het Volk levert om
nieuwe koopwoningen te realiseren en zo bij te dragen tot de realisatie van het BSO koop en het
inkorten van de wachtlijsten (zie ook OD 1.5). Voor een aantal randgemeenten die een BSOinhaalbeweging moeten maken, zoals bijvoorbeeld Sint-Martens-Latem, zijn er projecten in studie
maar is het de vraag of deze voor 2020 gerealiseerd zijn. In deze gemeenten is Het Volk de enige
koopmaatschappij.
De maatschappij draagt hierdoor - in hoog tempo - bij tot het realiseren van het BSO voor
sociale koopwoningen voor de gemeenten in haar werkgebied. Dit tempo wordt door de
woonactoren en visitatiecommissie gewaardeerd.
Kopers van sociale koopwoningen moeten die woning verplicht bewonen gedurende 20
jaar. Indien ze deze verplichting niet nakomen of de woning willen verkopen kan de SHM de
woning wederinkopen of kan ze ervoor kiezen om een boete aan de koper op te leggen (die
overeenkomt met de niet afgeschreven subsidie die met de verkoop van de woning gepaard ging).
In 2013 heeft Het Volk 1 woning weer ingekocht (Gavere). Dit is vergelijkbaar met de voorgaande
jaren: in 2012 gaat het om 1 woning (Gavere), in 2011 om 2 woningen (Melle, Wondelgem), en in
2009 eveneens 2 (Adegem en Hansbeke). In 2010 waren er geen wederinkopen. Per aangeboden
woning bekijkt de maatschappij of zij de woning wil terugkopen, onder andere in functie van de
prijs en wachtlijsten.
Naast het realiseren van sociale koopwoningen en –kavels kunnen sommige
koopmaatschappijen ook bemiddelen in de Vlaamse Woonlening. In de afgelopen 5 jaar
bemiddelde Het Volk in gemiddeld 990 sociale leningen per jaar. Slechts 1 maatschappij
bemiddelde gemiddeld in nog net iets meer leningen. Het gros van de leningen is bestemd voor de
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aankoop met renovatie van een private woning (gemiddeld 816/jaar). Daarna volgt het aantal
leningen bedoeld voor de aankoop van een sociale koopwoning (gemiddeld 174/jaar). Een
bijzondere categorie vormt het aantal leningen voor de overname van een onverdeelde helft. Dat
is een bijkomende lening voor de overname van de helft van de woning n.a.v. het uit elkaar gaan
van koppels. Gemiddeld bemiddelt het Volk in 21 van die leningen per jaar. Het Volk is koploper of
bijna koploper in Vlaanderen als het gaat over het aantal leningen dat gemiddeld per jaar werd
verstrekt in deze 3 categorieën. De visitatiecommissie vindt dat de maatschappij hier een
uitstekende prestatie neerzet.
Het Volk bemiddelde de afgelopen 5 jaren (2009-2013) gemiddeld € 30 miljoen aan
sociale leningen per jaar. Het gemiddelde leningsbedrag per woning bedroeg ongeveer € 154.500
in 2013 en € 146.500 in 2012, dit is berekend op basis van de bij Het Volk beschikbare gegevens.
De mediaan verkoopprijs van woningen die Het Volk zelf realiseerde in de periode 2009-2013 is
ongeveer € 163.452 (zie ook OD 3.1). Ongeveer de helft van de kopers financieren hun woning
volledig met een lening, de andere helft brengt naast de lening ook eigen middelen in. Sinds kort
bemiddelt Het Volk ook in sociale leningen voor de kopers die bij WoninGent een sociale
koopwoning kochten. De visitatiecommissie waardeert deze samenwerking gezien de expertise en
ervaring die Het Volk op dit gebied heeft opgebouwd (zie ook OD 5.5.).
Het Volk analyseert een aantal gegevens van de ontleners, bijvoorbeeld de interestvoet,
type lening, plaats van de gekochte woning etc. Zo blijkt dat de meeste sociale leningen worden
gegeven voor aankoop en renovatie van een woning in Gent. Er was volgens de maatschappij in
2013 sprake van een behoorlijke aangroei (50%) van aanvraagdossiers voor sociale leningen. Deze
dossiers leiden tot meer werk voor de SHM, het aantal gehonoreerde leningsaanvragen is
afhankelijk van de beschikbare budgetten. Om toch een klantgerichte service te kunnen bieden,
besloot de raad van bestuur tot het halftijds aanwerven een bediende.
Het Volk levert een serieuze inspanning om aan alle lokale woonoverlegvergaderingen in
haar actieterrein deel te nemen (zie OD 5.5 en OD 6.2).
OD1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt
Beoordeling: niet van toepassing
De visitatiecommissie beoordeelt bij deze operationele doelstelling of de SHM een duidelijke
strategie heeft met betrekking tot het realiseren van sociale kavels en of die strategie in
samenspraak met de gemeente(n) uit het actieterrein is opgesteld en is afgestemd op de
doelstellingen uit het Grond- en Pandendecreet. Het Volk houdt wel wachtlijsten bij voor sociale
kavels, maar heeft er geen verkocht de afgelopen jaren. Zowel de maatschappij als de gemeenten
staan niet altijd positief tegenover het aanbieden van sociale kavels. In de stad Gent worden de
sociale kavels aangeboden door het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
(SO Gent). De visitatiecommissie beoordeelt deze OD als niet van toepassing.
Er werden door Het Volk in 2013 geen sociale kavels verkocht. Wel houdt de maatschappij
wachtlijsten bij voor Lembeke (een deelgemeente van Kaprijke), Lochristi en Melle, omdat daar
kandidaten zijn voor een sociaal kavel. Er staan op het moment van de visitatie 4 kandidaten op de
wachtlijst in Lochristi, 9 in Lembeke en 3 in Melle. Zowel Het Volk als de gemeenten staan niet
altijd positief tegenover het aanbieden van sociale kavels, omdat sommige kavels later (na de
bewoningsplicht van tien jaar) terug aangeboden werden op de reguliere markt met een
aanzienlijke winst. Het Volk zal op vraag van de gemeenten– sociale kavels realiseren.
In Gent heeft men ervoor gekozen om de zogenaamde bescheiden woningen te laten realiseren
door (SO Gent). Zo zou de doelgroep beter bediend kunnen worden dan met sociale kavels, die
voor de doelgroep vaak te duur zijn omwille van de sterk gestegen grondprijzen. De
geraadpleegde randgemeenten geven aan dat zij zoeken naar mogelijkheden om in gemengde
projecten (koop, huur, privaat) ook kavels op te nemen. Het BSO voor sociale kavels bedraagt in
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het actieterrein van Het Volk 62 kavels. In de meeste gemeenten gaat het om een BSO van enkele
kavels: 1 - 5 kavels. Alleen in Maldegem is het aantal te realiseren kavels hoger: 14. Er werden in
het actieterrein, sinds de oplegging van het BSO, geen sociale kavels verkocht.
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren
Beoordeling: goed
Het Volk heeft een duidelijke strategie om gronden en panden te verwerven om daarmee het door
de maatschappij gewenste aantal koopwoningen per jaar te realiseren en daarmee een bijdrage
aan de realisatie van het BSO koop te leveren. De maatschappij zoekt actief naar opportuniteiten
en vult telkens haar grondreserve aan. Naast het verwerven van gronden, worden ook de
mogelijkheden van voorkooprecht benut om panden en onbenutte percelen te verwerven. De
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van de SHM op het vlak van het verwerven van
gronden en panden als goed.
Het Volk beschikt in 2013 over een grondreserve van 29 hectare. In totaal heeft 86% van
alle huisvestingsmaatschappijen een minder grote grondvoorraad. De voorraad bedraagt de
laatste 5 jaren gemiddeld 24 hectare. Dit noemt de SHM de strategische grondvoorraad die nodig
is om woningen te kunnen blijven realiseren in de toekomst. In 2013 werd op 10 sites in totaal
ongeveer 7,5 hectare grond aangekocht. Volgens het beleidsplan (conceptversie van juni 2014)
streeft Het Volk naar een strategische grondreserve die de omvang heeft van de huidige reserve.
Bij verkoop van woningen wenst de maatschappij eenzelfde grondoppervlakte aan te kopen om zo
toekomstgericht de grondreserve op peil te houden. Voor Het Volk bestaat de belangrijkste
uitdaging er in om in de toekomst nieuwe woningen te kunnen realiseren. Er zijn in 2014 veel
bijkomende gronden aangekocht (Destelbergen, Nazareth, Aalter, Zulte) en een aantal
onderhandelingen zijn lopende.
De grootste percelen liggen in Lembeke (deelgemeente van Kaprijke) (Aveschoot, 4,9
hectare), Lochristi (Kloosterstraat, 2,3 hectare), Lotenhulle (Pittemstraat 3,5 hectare) en Sint
Amandsberg (Ledestraat, 6,3 hectare). Alle gronden zijn aansnijdbaar, behalve de gronden in Sint
Amandsberg. Daarvoor werd immers een tiental jaren geleden de bestemming gewijzigd in
groenzone. Het Volk heeft een planschadeprocedure opgestart teneinde hiervoor een billijke
schadevergoeding te bekomen.
In het kader van het voorkooprecht bestudeert Het Volk de aanbiedingen die zij krijgt. De
beslissing om al dan niet in te gaan op een aanbod hangt af van de prijs, de typologie (i.c.m.
oppervlakte) en de wachtlijst. Tot nu toe ging Het Volk nog nooit op een aanbiedingen in, vooral
omwille van de prijs en oppervlakte. De maatschappij koopt wel verkrotte panden aan in het
kader van stadsvernieuwing (zie ook OD 2.2). Een voorbeeld daarvan is de oude textielfabriek in
de Manillawijk in Gent. De maatschappij maakt ook gebruik van de mogelijkheden van het Decreet
betreffende het Grond- en Pandenbeleid, door de sociale last die private ontwikkelaars opgelegd
krijgen, over te nemen. Vaak was dat in projecten waar ook de huurmaatschappij Volkshaard
actief was. Door de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het luik sociale last van dat
decreet is het nog onzeker of Het Volk in alle projecten waarbij zij betrokken is een rol kan
vervullen. Een aantal private ontwikkelaars wil echter sociale koopwoningen blijven opnemen in
hun projecten. Het Volk neemt ook gronden over van het Stadsontwikkelingsbedrijf in Gent (SO
Gent) om in gemengde projecten met koopwoningen en sociale koopwoningen ook sociale
huurwoningen te realiseren.
De directeur heeft voor de aankoop van gronden en voorkooprecht van panden een eigen
rekenmodel ontwikkeld om, op basis van een eigen prijzennorm, snel het potentieel van gronden
te kunnen berekenen. Dit instrument bestaat uit een Excel bestand, waarmee simulaties kunnen
gemaakt worden op basis van variabele parameters, zoals de prijs van de grond, het type en het
aantal woningen.
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De visitatiecommissie vindt dat Het Volk beschikt over een actieve verwervingstrategie van
gronden en panden. Door onder andere continue aanvulling van de strategische grondreserve,
onderzoek naar voorkooprecht, aankoop van verkrotte panden voor stadsvernieuwing. Dit laat toe
dat de koopmaatschappij in de toekomst nieuwbouwwoningen kan blijven realiseren.
OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie vindt dat Het Volk zich in voldoende mate inspant om het aanbod af te
stemmen op de noden van de verschillende groepen. De maatschappij realiseert woningen met
verschillende typologieën, met de nadruk op eengezinswoningen met 2 of 3 slaapkamers. De
woningen maken veel deel uit van gemengde projecten. Voor elk nieuw project analyseert de SHM
de noden van de kandidaat-kopers die bovenaan de wachtlijst staan, om daarop in te kunnen
spelen.
Op het moment van de visitatie stonden er in totaal 2.455 kandidaat-kopers ingeschreven
in de wachtlijstregisters van Het Volk. Er zijn in totaal 46 registers (voor 27 gemeenten), waaronder
ook registers voor sociale kavels (zie OD 1.3), een register met kandidaten voor wederingekochte
woningen in het hele werkgebied en een register voor garages. De meeste kandidaten staan
ingeschreven in de registers voor Gent en de randgemeenten (1.058), Evergem (151) en
Merelbeke (125). Kandidaat-kopers hebben zich vaak in meerdere registers ingeschreven. Het Volk
analyseert de registers en stelt vast dat er veel nood is aan eengezinswoningen met 3 en 4
slaapkamers in de randgemeenten en aan appartementen in Gent. Het Volk realiseert vooral
eengezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers om op de noden in te spelen (van de 500
woongelegenheden in studie is ongeveer 90% een eengezinswoning). In Gent realiseert de
maatschappij zowel sociale koopappartementen als sociale huurwoningen; daarnaast is ook
WoninGent actief geworden op het gebied van sociale koopwoningen. Per nieuw project wordt bij
de schetsontwerpen en voorontwerpen gekeken naar de typologie en de kandidaten op de
wachtlijsten, zodat Het Volk haar typologie afstemt op de noden van de kandidaten. Vaak worden
de sociale koopwoningen in gemengde projecten gerealiseerd waarin Volkshaard of De Gentse
Haard de sociale huurwoningen realiseren.
De kopers in 2013 waren vooral gezinnen met kinderen: 31% van de in 2013 verkochte
woningen werd gekocht door een koppel met twee kinderen en 23% door een alleenstaande met
twee kinderen of een koppel met één kind. 27% van de kopers in 2013 is alleenstaand. De overige
19% betreft ofwel een koppel ofwel een alleenstaande met één kind. Bijna de helft van de kopers
is tussen de 30 en 40 jaar.
Het Volk heeft ook oog voor de noden van bijzondere doelgroepen. Zo werden er in het
verleden aangepaste koopwoningen gerealiseerd voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers (zie ook OD
2.3). Bij koopwoningen is - volgens de maatschappij - niet vast te stellen of kandidaten met
bijzondere noden ook juist de aangepaste woning kiezen/kopen (zie OD 2.3). Het is volgens de
maatschappij daardoor moeilijk om specifiek voor bijzondere doelgroepen te bouwen. Wel maakt
zij kandidaten die geen aangepaste woning kochten attent op de subsidies van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), dit om de woningaanpassing te kunnen
financieren. Wanneer een kandidaat met bijzondere noden op de eerste plaats van de wachtlijst
staat, treedt Het Volk in overleg met deze kandidaat om de te realiseren koopwoning op die noden
af te stemmen (zie ook OD 2.3).

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
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Eindoordeel: goed
De nieuwbouwproductie is met gemiddeld 34 sociale koopwoningen per jaar goed, omdat bijna 9
op 10 maatschappijen die koopwoningen bouwen een lagere productie kennen. De maatschappij
wenst de komende jaren dit bouwtempo nog te verhogen in functie van het te realiseren BSO. Het
Volk vervult haar opdracht in het kader van de Vlaamse Woonlening uitstekend voor dit
prestatieveld.
Er werden in 2013 geen sociale kavels verkocht. Het BSO voor sociale kavels bedraagt 63 kavels.
De SHM hanteert een actieve grondverwervingspolitiek die bestaat uit meerdere
verwervingsinstrumenten en die de SHM ook in staat stelt om het gewenste aantal koopwoningen
per jaar te realiseren. Naast het verwerven van gronden, worden ook de mogelijkheden van
voorkooprecht benut om panden te verwerven.
De visitatiecommissie vindt dat Het Volk zich in voldoende mate inspant om het aanbod af te
stemmen op de noden van de verschillende doelgroepen. Bij elk project analyseert de SHM de
noden van de kandidaat-kopers die bovenaan de wachtlijst staan en probeert ze daarop maximaal
in te spelen.
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4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het
woningpatrimonium waar nodig
Beoordeling: niet van toepassing
OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid
Beoordeling: goed
Het Volk is van mening dat milieuvriendelijkheid vooral in de toepassing van materialen en
technieken zit die hun doeltreffendheid hebben bewezen. De maatschappij experimenteerde met
technieken zoals zonneboilers en asfaltcollectoren, maar stelde vast dat er meer resultaat kan
worden geboekt door het doordacht en duurzaam ontwerp. Het Volk brengt deze visie in praktijk.
De visitatiecommissie vindt daarom dat Het Volk aan de vereisten van milieuvriendelijkheid
voldoet.
Het Volk stelt in haar visiedocument dat 'duurzaam' belangrijk is en verstaat daaronder:
"een kwaliteitsvolle, ecologisch verantwoorde sociale woongelegenheid". De maatschappij maakt
gebruik van duurzame, betaalbare, onderhoudsarme materialen en systemen met een bewezen
doeltreffendheid. Ontwerpers dienen duurzame materialen aan te wenden voor onder andere
binnenriolering (PE), gevelafwerking (traditioneel metselwerk), volkern dakranden en kroonlijsten,
zinken goten en afvoerpijpen, buitenschrijnwerk (PVC of aluminium), isolerende beglazing en CV
ketels (HR-top condensatieketels), ventilatie (vraaggestuurde ventilatie met aanvoer van lucht via
roosters en afvoer via ventilator). De maatschappij experimenteerde met de toepassing van
zonneboilers (14 koopwoningen, Zulte) en onderzocht de toepassing van asfaltcollectoren. Beide
technieken werden ongunstig geëvalueerd omdat deze technieken te complex waren en het
rendement te beperkt was. Ook in het ontwerp houdt de maatschappij rekening met
duurzaamheid. Degelijke, compacte en doordachte ontwerpen zijn belangrijker dan fraaie
architectuur. De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM over een visie op milieuvriendelijkheid
beschikt en dat ze deze in richtlijnen voor ontwerpers vertaalt en opvolgt.
De maatschappij evalueerde toegepaste gespecialiseerde technieken (zoals zonneboilers,
zonnepanelen enz.) en constateert dat die vaak meer onderhoud vergen en daardoor ook een
impact hebben op de woonlasten van kopers, daarnaast ook omdat de aanschaf van deze
technieken in de koopprijs worden verrekend. Het Volk investeert daarom in de eerste plaats in
buitenschil-isolatie, energiezuinige ventilatiesystemen en compact ontwerpen. Milieuvriendelijke
systemen zoals regenwaterrecuperatie, ventilatiesysteem D (mechanische toevoer en mechanische
afvoer met een uitgebreid kanalennet waar warmteterugwinning met hoog rendement (>80%) kan
worden toegepast). Standaard wordt bij nieuwbouwwoningen de aansluiting voorzien van
regenwaterrecuperatie op minstens één toilet, wasmachine, uitgietbak en buitenkraan (cf. C2008).
Het toilet en de wasmachine zijn van dubbele aansluitingen voorzien zodat tijdelijk ook op
stadswater kan worden overgeschakeld. Het Volk verkocht in het totaal de afgelopen jaren 107
sociale koopwoningen die voorzien in regenwaterrecuperatie.
Het Volk tracht ook duurzaam met ruimte om te gaan. De reconversie van de oude
textielfabriek in de Manillawijk in Gent werd al genoemd als voorbeeld hiervan, evenals de percelen
van de voormalige stassensfabriek in Eeklo en de site Daskalides te Gent, Einde Were. Door het
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opnieuw aanwenden van bestaande in onbruik geraakte panden wordt het aansnijden van nieuwe
gronden beperkt.
De normen voor het K-peil en E-peil worden steeds strenger. Het Volk realiseerde in 2013
een K-peil van 38 (waar maximaal 45 vereist was) in het project aan de Brielstraat (6
koopwoningen) in Gijzenzele (Oosterzele). Het E-peil bedraagt daar 88 (vereist was maximaal 100).
In twee zeer recente projecten werd een K-peil gerealiseerd van 34 (vereist maximaal 45) bij 21
koopappartementen (Achtermuide, Gent) en een E-peil van 68-80 (vereist maximaal 80). Het
andere project betrof 12 koopwoningen (Adegem (Maldegem), Dappersbroekelken) met een K-peil
van 38 en E-peil van 71-75. De visitatiecommissie stelt vast dat Het Volk – vooral als het om het Kpeil gaat – beter scoort dan de norm en haar visie om compact, degelijk en doordacht te ontwerpen
realiseert.
OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
Het Volk realiseerde geen aanpasbare sociale koopwoningen. Er werden wel koopwoningen
gerealiseerd voor rolstoelgebruikers en aangepaste woningen voor kandidaten met andere
bijzondere noden (zie ook OD 1.5). Ook verwijst de maatschappij kopers naar het VAPH voor
subsidie voor aanpassingen in woningen. De visitatiecommissie beoordeelt deze OD als voor
verbetering vatbaar omdat de SHM haar strategie met betrekking tot aanpasbaar bouwen nog
concreter kan uitwerken, de realisatie ervan op basis van objectieve gegevens kan meten en haar
strategie in functie daarvan in de toekomst eventueel bij te stellen.
De afgelopen vijf jaar heeft Het Volk geen aanpasbare woningen gerealiseerd . De
maatschappij stelt echter dat het aanpasbaar bouwen voor koopmaatschappijen geen evidentie is.
Het Volk stelt dat het moeilijk is om vast te stellen of juist die kandidaat met actuele of toekomstige
noden op het gebied van aanpasbaarheid ook juist de aanpasbare woning kiest. Het is volgens de
maatschappij daardoor moeilijk om aanpasbare woningen te bouwen, ook vaak omwille van een
hogere (doorberekende) bouwkost. Wanneer een kandidaat met bijzondere noden prioritair voor
een woning in aanmerking komt, treedt Het Volk in overleg om in de mate van het mogelijke de
koopwoning af te stemmen op de specifieke noden van betrokkene. Het gaat dan om een
aangepaste woning die volgens art.7 § 1 van bijlage 1 bij het overdrachtenbesluit voorzien kan
worden voor een kandidaat met bijzondere noden, waarbij deze kandidaat voorrang krijgt op de
chronologische volgorde van de wachtlijst.
Waar het gaat om aangepaste en ´rolstoelbezoekbare´ woningen heeft Het Volk in 2013 18
woningen van het project Gent/Wondelgem, Viermeersen en Heirweg Gontrode (33) opgeleverd.
Het betreft allemaal ‘rolstoelbezoekbare woningen’ waarbij geïnvesteerd werd in voldoende brede
deuren (breedte minstens 1 meter); tevens werden voorzieningen getroffen voor het plaatsen van
open keukens en lagere lichtpunten. In het project Gontrode is er 1 slaapkamer op gelijkvloers.
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
Milieuvriendelijkheid komt bij Het Volk vooral tot uiting in het toepassen van materialen en
technieken die hun doeltreffendheid hebben bewezen. De maatschappij onderzoekt ook de
mogelijkheden van het aanwenden van nieuwe duurzame technieken.
Er werden de afgelopen jaren geen aanpasbare sociale koopwoningen gerealiseerd, realisatie ervan
is volgens Het Volk niet evident. De visitatiecommissie beveelt aan om te onderzoeken of de SHM
meer gebruik kan maken van de mogelijkheden van toewijzing bij voorrang van aangepaste
woningen aan kandidaten met bijzondere noden en ook door gebruik te maken van ervaringen van
VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
PRESTATIEBEOORDELING HET VOLK GENT

PAGINA 18 VAN 38

andere koopmaatschappijen op dit vlak en het gebied van aanpasbare woningen. Op die manier
kan Het Volk haar strategie verfijnen met het oog op het leveren van goede prestaties op het gebied
van aanpasbaar bouwen.
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4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust: goed
Het Volk realiseert woningen tegen een lage verkoopprijs en heeft hiervoor een strategie
ontwikkeld. In de verschillende fasen van het bouwproces worden systemen geïmplementeerd om
de kostprijs onder controle te houden. De mediaan verkoopprijs van sociale koopwoningen is bij de
laagste van de ganse sector. Kostenbeheersing maakt deel uit van haar strategisch beleidsplan
2014-2020. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de maatschappij op dit vlak
als ‘goed’.
In de periode 2008-2013, dalen de verkoopprijzen van de sociale koopwoningen bij Het Volk. Deze
mediaan verkoopprijs ligt het laagst in 2013, nl. 134.000 euro. Daarmee is de mediaan verkoopprijs
van sociale koopwoningen van Het Volk in 2013 de laagste van de hele sector. De jaren daarvoor
schommelde de mediaan verkoopprijs van Het Volk bijna altijd rond de mediaan verkoopprijs van
de sector.
Bij de aankoop van gronden gaat de directeur van de SHM Het Volk zeer kritisch te werk. De
aankoop van gronden is in handen van de directeur, die zijn eigen rekenmodel heeft ontwikkeld om
met een eigen prijzennorm snel het potentieel van gronden te kunnen inschatten en te kunnen
berekenen.
De SHM betrekt gemeenten in een vroeg stadium bij de planning van nieuwe woningen. De
meeste gemeenten worden betrokken bij het selecteren van de ontwerpers. Het Volk werkt met
een jaarlijks te selecteren ‘pool’ van architecten, net zoals haar zustermaatschappij Volkshaard.
Vanaf de eerste schetsontwerpen worden de desbetreffende gemeentelijke ambtenaren betrokken
in het proces. Reeds van bij de ontwerpfase wordt er grondig overlegd met de architecten om
degelijke, compacte en doordachte ontwerpen te realiseren (zie OD 2.2). Voor elk project maakt de
maatschappij afwegingen op het vlak van de woondichtheid, de stedenbouwkundige impact, de
kostprijs en de subsidiemogelijkheden.
In het opvolgen van de voortgang van de ontwerpfase steekt de maatschappij veel energie. De
SHM houdt overzichten bij met kritieke data waarop acties moeten worden ondernomen of worden
voltooid en heeft een intern waarschuwingssysteem ontwikkeld wanneer bepaalde termijnen niet
worden gehaald, bijvoorbeeld het verval van de indieningstermijn.
Bij de realisatie van de werven is het beeld over de strakke opvolging genuanceerder. Uit de
gesprekken met de technische dienst en de woonactoren blijkt dat er een aantal gerechtelijke
procedures lopen over de afwerking van wegenis of gebouwen en vertragen de verkoop met enkele
maanden. Hierdoor worden inkomsten gemist.
Het Volk bezorgde de visitatiecommissie 3 eindafrekeningen van koopprojecten in de laatste 3 jaar.
In deze 3 projecten is er telkens sprake van een kleine overschrijding van de VMSW-kostprijsnorm.
Het aantal voorgelegde eindafrekeningen is zeer beperkt, en is daarom niet representatief om een
globaal oordeel uit te spreken. Waar we wel een goed en globaal zicht op hebben zijn de
contractwijzigingen, die erg beperkt zijn, nl. nooit meer dan 1% van het aanbestedingsbedrag (bv. in
2013 19.594 euro op een totaal van 3.033.050 euro aan aanbestedingen).
Het Volk streeft bij elk project een maximale subsidiëring na om de kost voor de koper zo laag
mogelijk te houden. Het Volk heeft een goede kennis van de geldende subsidieregeling en probeert
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zowel verwervingssubsidies als subsidies voor bouw en eigendom (SBE-subsidie) te verkrijgen en te
maximaliseren. Door de classificatie van de stad Gent als één van de 17 kernsteden, geniet Het
Volk, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, van deze SBE subsidie. Deze SBE subsidie
wordt in mindering gebracht op de verkoopprijs.
Het Volk kiest ervoor om sociale koopwoningen van eigenaars die de voorwaarden niet
naleven (bijvoorbeeld de 20-jarige bewoonplicht) opnieuw in te kopen (in principe tot 10 jaar na
aankoop) en aan te bieden aan andere kandidaat-kopers. Als de wederinkoop niet wordt toegepast,
wordt een boete opgelegd (zie OD1.4). Het Volk schreef hier een procedure voor. Daarvoor volgt de
SHM nauwgezet de mogelijkheden in de 27 gemeenten op. De maatschappij vindt dat zij hierdoor
mee bijdraagt aan de realisatie van haar sociaal doel, daar de wederingekochte woningen aan
andere kandidaat-kopers kunnen aangeboden worden. De visitatiecommissie sluit zich daar bij aan.
Het Volk beperkt zich tot op heden tot de traditionele koop/verkoopstructuren en heeft weinig tot
geen ervaring met alternatieve verwervingsvormen zoals erfpacht en recht van opstal. De raad van
bestuur wenst hiermee liever niet te experimenteren gezien er een duidelijk wettelijk kader
ontbreekt voor sociale koopmaatschappijen. Ze zegt wel dat ze de ervaringen van anderen op dit
vlak nauwgezet opvolgt met de bedoeling de eventuele goede praktijken in de toekomst ook zelf
toe te passen. De visitatiecommissie is van oordeel dat Het Volk goede inspanningen levert om
prijsbewust te bouwen.
OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: niet van toepassing

PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
Eindoordeel: Goed
Het Volk bood in 2013 sociale koopwoningen aan tegen de laagste mediaan verkoopprijs, dit in
vergelijking met alle andere SHM’s. De jaren daarvoor situeerde de verkoopprijs zich rond de
mediaan verkoopprijs in Vlaanderen. Kostenbeheersing staat als kritische succesfactor ingeschreven
om haar klanten een betaalbare woning aan te kunnen bieden. In de praktijk slaagt de SHM er goed
in om de eerste fasen van het bouwproces onder te controle te houden en daarin het principe van
de betaalbaarheid te handhaven. Het Volk doet ook maximaal beroep op subsidies en past haar
wederinkooprecht toe.
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4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
Beoordeling: niet van toepassing
OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan
Beoordeling: goed
De SHM meldt dat ze geen weet heeft van leefbaarheidsproblemen in wijken waar ze recent sociale
koopwoningen heeft gebouwd of zal bouwen en de woonactoren en beleidsmakers bevestigen dit.
De sociale koopwoningen zijn veelal gerealiseerd in gemengde projecten samen met andere sociale
huurwoningen of op plaatsen waar ook privé-woningen werden opgericht. De visitatiecommissie
verwijst hier naar het visitatierapport van Volkshaard, waar gesteld wordt dat er voor de
huurwoningen relatief weinig leefbaarheidsproblemen zijn. De woningen zijn goed gelegen, veelal
in kleinere projecten, nabij het centrum en collectieve voorzieningen (scholen, commerciële
centra), in stads- of dorpskern of goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Deze woningen zijn
bestemd voor zowel alleenstaanden (alleenstaande jongere of oudere personen) als koppels (met
of zonder kinderen, zowel oudere als jongere). Dit zorgt voor een sociale mix. Er zijn ook
voorzieningen zoals petanque-banen en groenzones.
OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: niet van toepassing
OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: niet van toepassing
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
Eindoordeel: goed
Er zijn weinig leefbaarheidsproblemen in de koopwoningen en hun omgeving, mede door de
aandacht die de SHM besteedt aan de inplanting van de koopwoningen en de combinatie met
sociale huurwoningen en private huurwoningen en door het creëren van groen- en
ontspanningszones.
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: uitstekend
Het Volk is financieel gezond en de visitatiecommissie beoordeelt de financiële leefbaarheid als
’uitstekend’, omwille van een goede combinatie over meerdere jaren van liquiditeitspositie,
winstgevendheid, cashflow en solvabiliteit.
- De maatschappij beschikte in 2013 over een liquiditeitsratio van 1,66 waarmee de norm
wordt behaald. In de jaren daarvoor lag de ratio veel hoger met een piek van deze ratio van
bijna 17 in 2009 en 2011. Met deze ratio wordt de verhouding uitgedrukt tussen op korte
termijn beschikbare middelen en op korte termijn te vervallen schulden. De maatschappij
presteert duidelijk veel beter dan de norm (= 1) en situeert zich steevast bij de tot 2012 25%
best presterende SHM’s. In 2013 wordt de norm eveneens behaald, maar de liquiditeitsratio
daalt sterk.
- In 2013 had Het Volk een Vrije Cashflow marge (VCF) van 220,25% terwijl de norm om goede
prestaties te leveren 85% bedraagt. Slechts 5% van de SHM’s hebben een nog hogere VCF. Dit
kengetal geeft aan in welke mate periodiek terugkerende inkomsten voldoende zijn om de
periodiek weerkerende uitgaven te dekken. Wanneer de ratio minder is dan 100% zijn er
meer inkomsten dan uitgaven. Deze ratio dient voor zuivere koopmaatschappijen met de
nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Bij SHM’s die enkel sociale koopactiviteiten
ontwikkelen (zoals Het Volk) ligt de uitkomst immers in veel gevallen hoger dan 100% omdat
de inkomsten zelden worden geïnd in het zelfde jaar dat de uitgaven gebeuren, dit omdat
een bouwproces meerdere jaren inneemt (en de kosten dus ook gespreid worden) en de
inkomsten pas op het einde en in één keer bij verkoop van de woningen worden geïnd.
- Met een netto winstmarge uit gewone bedrijfsvoering van 8,09% presteert de maatschappij
goed. Hiermee laat Het Volk meer dan 70% van de andere SHM’s achter zich. De norm stelt
dat de maatschappij niet verlieslatend mag zijn. De voorbije jaren lag de winstmarge van Het
Volk nog veel hoger, tot 18% in de drie voorgaande jaren. In 2013 hield Het Volk dus iets
meer dan 8% over van de opbrengsten die zij genereerde uit haar gewone bedrijfsvoering.
- De solvabiliteitsratio van Het Volk bedraagt 71,2%. 94% van alle andere SHM’s hebben een
lagere solvabiliteitsratio. Het risico dat Het Volk haar lange termijn verplichtingen niet kan
nakomen is beperkt doordat er relatief weinig vreemd vermogen is. De solvabiliteitsratio
wordt weergegeven in de prestatiedatabank, zonder dat er een norm aan wordt gesteld. De
visitatiecommissie neemt dit enkel mee in het kader van de globale beoordeling van de
financiële leefbaarheid. In dit geval versterkt de grote solvabiliteit de financiële leefbaarheid
van de SHM.
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: Goed
De visitatiecommissie beoordeelt de kostenbeheersing van Het Volk als goed. De totale
werkingskosten van de maatschappij per verkochte woning bedroegen voor de periode 2008-2012
gemiddeld 12.377 euro waarmee Het Volk zich binnen de sector binnen het middelste kwartiel
bevindt. De gemiddelde werkingskosten op 5 jaar tijd zijn gestegen. Toch vindt de
visitatiecommissie de prestaties goed, daar de werkingskosten verklaarbaar zijn door het hoge
bouwritme een stijging van de personeelskosten door het ontslag van een projectingenieur en de
afrekening van advokaatskosten (proces beëindigd in 2013); de verkochte koopwoningen nemen
daarentegen echter af op jaarbasis (periode 2008-2013). Het Volk financiert meestal met eigen
middelen de bouw van haar projecten.
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- In het beleidsplan 2014-2020 is kostenbeheersing opgenomen als een kritische succesfactor om
een financieel gezonde onderneming te zijn en te blijven. “De verantwoordelijken voeren een ‘lean’
management om op die manier de kosten voor de koper betaalbaar te houden”. Lean-management
is erop gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen
tijdens het realiseren van diensten aan de klant. Uit de gesprekken met de visitatiecommissie blijkt
dat het personeel kostenbewust is; bij elke uitgave denkt de medewerker na of deze wel nodig is en
of het goedkoper kan. De medewerkers zijn op de hoogte is van de financiële toestand van de SHM.
- De meeste projecten worden met eigen middelen gefinancierd. De financieringsvorm wordt
echter project per project bekeken. De voorkeur gaat uit naar een financiering met eigen middelen
mits de projecten op korte termijn (binnen het jaar ) kunnen gefinancierd worden en de bedragen
niet te groot zijn. De verkochte koopwoningen per jaar nemen af gezien over de 5 jaren (20082013), waardoor er minder gemiddelde jaarinkomsten zijn.
- Een deel van de vaste kosten bestaan bij Het Volk uit een vergoeding voor arbeid dat door
Volkshaard aan Het Volk wordt doorgefactureerd (BTW-vrij). Specifiek voor de activiteit nieuwbouw
is er een zeer grote verwevenheid tussen Het Volk en Volkshaard. Concreet betekent dit dat onder
andere ingenieurs die via de loonlijst van Volkshaard betaald worden, ook werken voor Het Volk. De
prestaties van die medewerkers die voor beide SHM’s werken worden doorgefactureerd door
Volkshaard aan Het Volk, op basis van onder andere het aantal werven, het aantal koopwoningen
en het aantal gepresteerde uren. Gezien Volkshaard en Het Volk samen dikwijls gemengde
projecten realiseren, leidt dit tot een meer optimale inzet van het personeel en 1 coördinatie van
de werf. De SHM geeft ook aan dat er een eenmalige kost was in 2013 door de afrekening van
advokaatskosten in een proces dat gewonnen werd (Ledestraat). Een schadevergoeding van 2,3
miljoen euro is daarentegen betaald door de stad Gent.
- Een ander deel betreft de personeelskosten. De personeelsbezetting bestaat enkel uit
bedienden. Er werken 3,7 VTE’s (2008-2011). Dit betreft het personeel verbonden aan de verkoopen leningsactiviteiten van Het Volk. Sinds 2012 is daar een halftijds bijgekomen om de bijkomende
leningsactiviteiten te kunnen aanbieden De vergoeding die de SHM van de VMSW ontvangt voor de
bemiddeling van sociale leningen draagt bij in het dekken van de personeelskosten van de SHM.
Gezien de recente sterke toename van het aantal leningen werd specifiek daarvoor een extra
personeelslid ingezet. De vergoeding die de SHM van de VMSW ontvangt wordt berekend als een
percentage van het jaarlijks uitstaand kapitaal dat door sociale leners via de SHM bij de VMSW
ontleenden. Voor de beheersvergoeding van de VMSW heeft de SHM in 2013 nog afrekeningen
binnen gekregen voor de jaren 2010 tem 2012 Het bedrag aan leningen is in de laatste 2 jaar quasi
verdubbeld. De extra personeelskost in 2012 wordt door de extra vergoeding verantwoord. Het
Volk streeft ernaar om deze dienstverlening verder uit te breiden en mee te laten evolueren met de
geplande projecten om op die manier bijkomende inkomsten en een betere kostendekking te
bekomen. Zo heeft Het Volk recent ook afspraken gemaakt met WoninGent, zodat kopers van
koopwoningen van WoninGent via Het Volk een beroep kunnen doen op een sociale lening.
- Zoals aangegeven onder OD 3.1 volgt Het Volk haar werven systematisch op. Dit is mogelijk door
de nauwe samenwerking tussen de technische en de financiële dienst die op basis van één en
dezelfde Excel-file de kosten en voortgang van de werven opvolgen. De contractwijzigingen en
meerwerken worden strikt opgevolgd binnen Het Volk. De contractwijzigingen bedragen 0,65% van
het aanbestedingsbedrag.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: niet van toepassing
OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: goed
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Het Volk gebruikt het financieel planningsmodel van de VMSW. Het Volk deelt een eigen
ontwikkelde meerjarenplanning met haar zustermaatschappij Volkshaard. De SHM actualiseert de
meerjarenplanning regelmatig en bespreekt die ook op de raad van bestuur. Dit geldt zowel voor de
projecten die opgenomen zijn in de financiële planning als de meerjarenplanning. De
visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM goed presteert voor deze operationele doelstelling
omdat Het Volk ze ook gebruikt als beleidsinstrument.
- Alle nieuwbouwprojecten worden opgevolgd via de meerjarenplanning. Het is een
meerjarenplanning die ook alle huurprojecten (incl. renovatie) van Volkshaard bevat. Deze
opvolging van de meerjarenplanning (Excel) wordt wekelijks besproken door de directeur, het
financieel diensthoofd en het technisch diensthoofd. Beslissingen worden voorbereid rond
spreiding van financiën, het bewaken van vertragingen bij oplevering en verkoop, het bewaken van
continuïteit, bijkomende leningen of de hernieuwing van prioriteiten. Deze meerjarenplanning
wordt continu bijgewerkt zodat de directie en de raad van bestuur op alle momenten een inzicht
hebben in de stand van zaken. . Daarvoor is één specifiek persoon aangeduid die de link legt tussen
de financiële en de technische dienst en het administratief bijwerken van deze meerjarenplanning
permanent.
- Begin 2014 werd onderzocht welke dynamische tool men in de toekomst wou gebruiken, zodat
alles geautomatiseerd is en er zowel projecties op korte, middellange en lange termijn kunnen
gemaakt worden met een onmiddellijke link naar het effect op de financiële toestand. De keuze is
inmiddels gemaakt om met de nieuwe dynamische tool van de VMSW te werken. Zo zullen de
mogelijke gevolgen van zelfs de kleinste wijziging in het oorspronkelijke project, duidelijk zijn voor
de directeur en de raad van bestuur. De implementatie daarvan is voor de eerstkomende maanden
gepland..
De visitatiecommissie is ervan overtuigd dat Het Volk zijn financieel plan gebruikt als
beleidsinstrument. Het Volk is er zich van bewust hoe belangrijk het is om met een correcte
financiële planning te werken en de financiële draagkracht van de maatschappij te waarborgen.
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij
Beoordeling: Goed
De visitatiecommissie vindt dat Het Volk er op een goede manier naar streeft om te evolueren naar
een echte woonmaatschappij. Er is een nauwe samenwerking met Volkshaard, de gemeenten en
het stadsontwikkelingsbedrijf SO Gent. Het Volk wenst ook zijn dienstverlening met betrekking tot
het aanbieden van sociale leningen aan de kandidaat-koper verder uit te breiden.

Zoals al vermeld, is er een nauwe samenwerking tussen Het Volk en zustermaatschappij
Volkshaard en de Centrale voor Huisvesting. In hetzelfde gebouw kan een geïnteresseerde burger
een aanbod vinden van sociale huurwoningen, sociale kavels en sociale koopwoningen. Sinds kort
bemiddelt Het Volk ook in de sociale leningen voor de kopers die bij WoninGent een sociale
koopwoning kochten. De visitatiecommissie waardeert deze samenwerking gezien de expertise en
ervaring die Het Volk op dit gebied heeft opgebouwd (zie ook OD 2.2) en gezien het gestaag
uitbreiden van de dienstverlening.
Het Volk werkt goed samen met de gemeentes van haar werkgebied en zij maakt er een
punt van om altijd aanwezig te zijn op het lokale woonoverleg (zie OD 6.2). Er wordt concreet
samen gewerkt rond de ontwikkeling van een visie op seniorenwoningen, er is een
wachtlijstanalyse en een overleg rond het bouw- en renovatieprogramma. Het Volk neemt ook
gronden over van het stadsontwikkelingsbedrijf van Gent (zie OD 1.3) en overlegt met andere
sociale huisvestingsmaatschappijen van het actieterrein.
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- De technische dienst (actief in het ontwerpen, bouwen, renoveren en herstellen van het
patrimonium) en de financiële dienst werken ook zowel voor Volkshaard als Het Volk. Een
aantal personeelsleden werken specifiek voor Volkshaard, nl. de medewerkers van de
sociale dienst (die ook de verhuur op zich nemen). Een aantal personeelsleden werken
specifiek voor Het Volk, nl. de medewerkers voor de sociale leningen en de verkoop van de
woningen.
Juridisch zijn deze maatschappijen gescheiden. Ze hebben elk een eigen raad van bestuur maar
naargelang de gemeenten in het actieterrein zijn deze anders samengesteld. De visitatiecommissie
stelde de vraag waarom het nodig is als aparte juridische entiteiten te blijven functioneren. Beide
maatschappijen zijn financieel gezond en hebben duidelijke aparte doelstellingen met aparte Raden
van Bestuur.
De SHM brengt volgende argumenten naar voor om 2 gescheiden juridische entiteiten te blijven.
o In de gemeenten waar de SHM enkel koopwoningen wil en kan realiseren, wordt de
maatschappij niet als een concurrent gezien van de daar actieve
verhuurmaatschappijen. Zo zal Het Volk in De Pinte, Merelbeke en Oosterzele enkel
koopwoningen bouwen en komt zij daar niet in concurrentie met de Merelbeekse
sociale woningen.
o Het gescheiden houden van koop en huur laat toe een duidelijker rol in gemengde
grote projecten te kunnen spelen en tot een beter evenwicht met andere partners
te komen. In het project Hogeweg te Gent werd via Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
(SOGent) samen met andere Gentse SHM’s, de VMSW en het SOG een project
ontwikkeld voor 110 sociale huurwoningen, 110 sociale koopwoningen en 109
bescheiden private woningen. Indien Volkshaard en Het Volk hierin samen als één
SHM hadden opgetreden, zouden ze een te groot belang vertegenwoordigen.
o Koop en huur hebben een totaal andere regelgeving.
o Om zuiver operationele redenen gaat het om 2 maatschappijen, die zelf een eigen
marktpositie en een core-business (huur versus koop) ontwikkelen.
Gezien de goede resultaten in de overige prestatievelden en de sterke operationele samenwerking,
krijgt de visitatiecommissie de indruk dat de hinderpaal om tot een volledige gefusioneerde
maatschappij over te gaan, zich situeert op het niveau van de raden van bestuur.
OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle
Beoordeling: Goed
Het Volk heeft een beleidsplan gemaakt voor de periode 2014-2020 waarin duidelijke keuzes
worden gemaakt en strategieën worden uitgewerkt.. Er worden per perspectief (financieel, klanten,
interne processen en leren & groei,) kritische succesfactoren geformuleerd. De vertaalslag naar een
concreet actieplan moet nog gebeuren. De SHM dient verder de interne procedures te ontwikkelen
en te bundelen in een procedurehandboek en de deontologische code voor de bestuurders te
actualiseren. Het Volk heeft ook een doorlichting van haar werking laten uitvoeren door
PriceWaterhouseCoopers. De visitatiecommissie erkent dat Het Volk op dit ogenblik veel
inspanningen geleverd heeft en goed stappen zet naar de toekomst.
-

Aan de hand van een strategiekaart zet Het Volk de strategische lijnen uit voor de komende
jaren. Hiervoor werd in overleg gegaan met de medewerkers met terugkoppeling naar de raad
van bestuur. Het resultaat is een beleidsplan 2014-2020. Door de aanpak is dit een gedragen
missie & visie, die vertaald is naar doelstellingen op 4 niveaus: financieel, klanten, interne
processen en leer & groei. Vervolgens heeft de SHM een doorlichting van de organisatie laten
uitvoeren waarvan de resultaten zeer recent gepresenteerd werden (september 2014). Op basis
daarvan heeft de raad van bestuur met de directie vier prioriteiten weerhouden: monitoring
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-

-

-

-

van de prestaties, financieel beheer, human resources management en het installeren van een
goed werkend auditcomité. Het beleidsplan in combinatie met de resultaten van de analyse
leiden tot prioriteiten waarop de maatschappij initieel wenst te werken. Het vertalen van deze
prioriteiten naar concrete actieplannen en verder doorvertalen naar individuele doelstellingen
is in oktober 2014 gebeurd. De visitatiecommissie waardeert de brede inzet van personeel bij
het opstellen van het beleidsplan en moedigt de maatschappij aan om dit pad verder te
bewandelen. Daarnaast raadt de visitatiecommissie de SHM aan om in het kader van continue
verbetering, ook te streven naar de vertaling van de doelstellingen van het beleidsplan naar het
takenpakket van elk personeelslid en deze doelen ook in de functie-omschrijvingen van de
medewerkers op te nemen.
In dit beleidsplan wordt expliciet aandacht besteed aan het uitwerken van de interne processen
en het systematisch verbeteren ervan via een intern auditcomité, met het oog op het bereiken
van de doelstellingen. Het Volk beoogt volgende doelstellingen: het onderscheiden en
beschrijven van processen (zijn reeds uitgeschreven), het optimaliseren van die processen via
een interne auditcontrole en de doelmatige samenwerking tussen de diensten.
De intentie en het engagement om te streven naar een goed systeem van interne controle is
hier gemaakt maar de concrete uitwerking moet nog starten. Tot op heden heeft de SHM een
aantal procedures en processen beschreven en opgenomen in een procedurehandboek. Het
vier-ogen principe m.b.t. betalingen en de controle van facturen wordt gerespecteerd. Naar
aanleiding van de wissels op bestuursniveau is de SHM gestart met het herwerken van haar
deontologische code voor de diverse bestuursorganen. De deontologische code voor de
bestuurders werd nog niet aan de nieuwe leden van de raad van bestuur uitgelegd of aangepast
(dateert van 2005). Er is wel een deontologische code voor het personeel dat goedgekeurd
werd op de raad van bestuur van 2013. De visitatiecommissie raadt aan om de deontologische
codes op te maken zodat er duidelijkheid is wie welke verantwoordelijkheden draagt, en wat de
bevoegdheden zijn van de bestuursorganen en de bestuurders.
Momenteel zijn meerdere processen beschreven aan de hand van een flowchart. De meeste
flowcharts dateren van 2011. Het vier-ogen principe is gekend en doorleefd bij het personeel.
Dat blijkt uit de gesprekken met het personeel. Er zijn duidelijke procedures van kasbetalingen
en controle van facturen hierover. Daarnaast zijn er procedures over het gsm-gebruik, de
verkoop en wederinkoop van sociale koopwoningen. Op de procedures die de
visitatiecommissie kon bekijken, ontbreekt er echter een versienummer en worden ook de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet vermeld.
De visitatiecommissie stelt vast dat de maatschappij op een aantal gebieden (processen,
interne controle) werkt aan vastlegging en verbetering. De SHM heeft een intern auditcomité
opgericht dat de procedures kritisch zal bekijken en zal afstemmen op de belangrijkste
financiële doelstellingen en risico’s binnen de organisatie. Op het moment van de visitatie
konden zeer weinig resultaten voorgelegd worden. Positief is dat de SHM sterk inzet op verdere
automatisering. Niet alleen door te kiezen voor de nieuwe dynamische tool van de VMSW in
het kader van het financieel beleid (zie OD 5.4), maar ook het introduceren van een vernieuwde
versie van Sociopack en een ERP pakket voor het beter beheren van het onderhoud en
herstellingen (zie OD 2.1).

De visitatiecommissie stelt vast dat er heel wat inspanningen geleverd werden in de laatste 5 jaar
om de procesgerichte werking van de SHM te verbeteren. De visitatiecommissie raadt de
maatschappij aan om de deontologische codes uit te werken voor de bestuursorganen en de
strategische doelstellingen verder door te vertalen naar het individuele niveau. De
visitatiecommissie daagt Het Volk ook uit om verder te zoeken naar de beste samenwerkingsvorm
te zoeken met Volkshaard.
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OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering
Beoordeling: goed
KLE Het Volk geeft blijk van een bereidheid tot verandering en verbetering. Zo werd de aanstelling
van de nieuwe directeur aangrepen om een aantal veranderingen door te voeren en recent heeft
de SHM haar werking opnieuw geëvalueerd met behulp van een maturiteitsanalyse. De
visitatiecommissie waardeert deze inspanningen en moedigt de maatschappij aan om haar werking
te blijven evalueren en daaruit verbeteringen te realiseren.
-

-

-

-

-

De huidige directeur is in 2009 gestart bij Volkshaard/KLE Het Volk. Hij wenste toen meteen van
start te gaan met het invoeren van een aantal veranderingen, zoals een regelmatig
personeelsoverleg en een modern personeelsbeheer, en een verdere automatisatie van het
projectbeheer. De SHM doet ook regelmatig beroep op externe specialisten om zichzelf een
spiegel voor te houden. Hierbij wordt verwezen naar de recent uitgevoerde maturiteitsanalyse
door een consulting-bureau, gebaseerd op de methodologie van Audit Vlaanderen. Momenteel
loopt een risico-analyse in de organisatie. (zie OD 5.6). Daarnaast zijn alle brieven en
documenten ook doorgelicht door “Wablieft”, een non profit organisatie gespecialiseerd in
communicatie.
De verschillende Gentse huisvestingsmaatschappijen hebben samen met de stad Gent een
taskforce die tweemaal bijeen kwam. Thema’s waren ‘wat kan er op stedelijk gebied gebeuren
om sociaal wonen mogelijk te maken’ en ‘welke hinderpalen ondervinden we vandaag?’
Momenteel worden de visies hieromtrent op elkaar afgestemd.
De visitatiecommissie merkt een duidelijke ambitie en wens om de werking van de
maatschappij op een hoger professioneel niveau te brengen. Elk personeelslid heeft een
persoonlijk ontwikkelingsplan; er zijn 1x per jaar functioneringsgesprekken op basis van
functiebeschrijvingen. Er is een wekelijke stafvergadering en een maandelijkse
teamvergadering. In de sociale balans merken we een stijgend aantal uren inzake vorming, en
bovendien zijn er ook meer medewerkers die opleiding volgen.
De SHM onderzoekt hoe informatietechnologie haar werking beter kan ondersteunen. Naast
het gebruik en invoeren van Regilena, werkt zij ook met een specifiek programma voor
overheidsopdrachten (3P) en is haar projectadministratie en werfopvolging volledig
gedigitaliseerd.
Conform het Klachtendecreet is er een interne klachtenbehandelaar die rapporteert aan de
raad van bestuur. Bij terugkomende klachten wordt de klacht een aandachtspunt en zal de
directeur op zoek gaan naar een oplossing.

PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
Eindoordeel: Goed
Het Volk heeft een uitstekende financiële positie en probeert doelbewust de kosten van haar
interne werking te beheersen. Onvoorziene meerkosten bij de projecten analyseert Het Volk
grondig. Het Volk en Volkshaard werken nauw samen. De visitatiecommissie raadt aan om de
ambitie die Het Volk zich gesteld heeft naar aanleiding van zijn beleidsplan, waar te maken, onder
andere het verder stroomlijnen van de werking van deze groeiende organisatie. De
visitatiecommissie oordeelt dat er een grote bereidheid tot veranderen en verbeteren aanwezig is.
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: uitstekend
De visitatiecommissie waardeert de manier waarop de communicatie over het woningaanbod en
leningsmogelijkheden gevoerd wordt, omdat de documenten voor de kandidaat-kopers duidelijk
zijn en het onthaal van kandidaat-kopers op een professionele manier gebeurt.
-

-

-

-

Het Volk heeft een eenvoudige maar overzichtelijke website. Ze bevat alle informatie voor
kandidaat-kopers en kandidaat-ontleners (voorwaarden, samenstelling dossier). De informatie
is overzichtelijk gestructureerd. Er wordt niet doorverwezen naar andere websites, zoals die van
Volkshaard of van de VMSW met de actuele wetgeving en procedures voor Vlaamse
woonleningen. De visitatiecommissie suggereert om dit wel te doen, om zo potentiële kopers
verder te informeren. De SHM meldde dat dit ondertussen gebeurd is. Zeer interessant op de
website van Het Volk is de informatie die te vinden is over de projecten in opbouw en de
toekomstige projecten; de kandidaat-koper kan ze terugvinden per gemeente van het
actieterrein. Uit de tevredenheidsenquête van de VMSW blijkt dat 80% van de sociale leners bij
Het Volk terecht komen via de website.
Kandidaat-kopers die ingeschreven zijn in het register van de te verkopen koopwoningen,
krijgen op het moment dat hen een aanbod kan worden gedaan een inlichtingenbundel
toegestuurd. Deze bundel bevat de verkoopprijzen, de aankoop- en leningsvoorwaarden, een
inplantingsplan met opgave van de verschillende loten, types, bouwplannen per type, het terug
te sturen document met de reactie en overzicht van alle attesten en bewijzen van inkomsten
die nodig zijn om een dossier samen te stellen. Het Volk heeft hiervoor een procedure
opgesteld die zeer gedetailleerd en begrijpelijk is (zie OD 5.4).
Contact opnemen met de Het Volk kan via mail, telefoon of via een bezoek aan het kantoor. De
kantoren zijn elke voormiddag open voor het publiek; een afspraak is ook mogelijk in de
namiddag (van maandag tem donderdag). De kantoren van de SHM zijn vlot bereikbaar met het
openbaar vervoer. Hoe het kantoor dient bereikt te worden, staat ook duidelijk aangegeven op
de website. Sociale leners zijn volgens de tevredenheidsenquête het minst tevreden (3,74 op5)
over deze openingsuren. Over het onthaal ter plaatse zijn ontleners daarentegen zeer tevreden
(4,27 op 5). De burelen van Het Volk zijn goed ingericht, met een moderne open balie en
voldoende privacy. Er is een aparte zitruimte voorzien, met een computer. Zo kan een gesprek
met respect voor de privacy van de kandidaat-koper of -lener doorgaan en kan de medewerker
alle informatie direct opzoeken en meegeven.
De brieven die de visitatiecommissie kon inkijken, zijn allen duidelijk en vriendelijk van toon. De
(kandidaat)-koper bekomt alle informatie op een begrijpelijke wijze.
Ten slotte is er een klachtenprocedure conform het klachtendecreet (zie OD 5.7). In 2013
waren er 2 klachten, allebei ongegrond. De klachtenprocedure was op het moment van de
visitatie niet vermeld op de website; het zou volgens de visitatiecommissie de moeite lonen
om dit te doen, ter algemene informatie van (kandidaat)-kopers wat nog voor de presentatie
aan de Raad van Bestuur is gebeurd. De brede bekendmaking van een klachtenprocedure
behoort uitdrukkelijk tot de opdracht van elke SHM. Het personeel kent de klachtenprocedure,
zodat correcte informatie aan een(kandidaat)-koper die eventueel een klacht wil neerleggen,
kan gegeven worden.

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk
Beoordeling: goed
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De communicatie met de VMSW en Wonen-Vlaanderen verloopt naar ieders tevredenheid. De SHM
geeft tijdig gevolg aan de vragen van de toezichthouder.
Ook de meeste gemeentelijke actoren vinden de communicatie goed. Daarom beoordeelt de
visitatiecommissie de prestaties van de SHM als goed.
-

-

-

In de raad van bestuur zijn er vertegenwoordigers van de gemeentes uit het actiegebied; zo
kan een coherent beleid gevoerd worden, onder andere in functie van het realiseren van het
BSO in elke gemeente.
De gemeentelijke beleidsactoren vinden dat Het Volk een betrouwbare partner is; de
informatie die ze van Het Volk krijgt, is duidelijk en volledig. De directeur neemt ook actief deel
aan alle lokale woonoverleggen in alle gemeenten. De gemeentelijke woonactoren vinden dat
Het Volk steeds bereid is om creatief na te denken en oplossingen te zoeken. Een voorbeeld
daarvan is het project in het kader van de stadsvernieuwing in de Manillawijk in Gent waar een
oude textielfabriek werd omgebouwd tot sociale koopwoningen (zie OD 1.1). Ook bij de
realisatie van koopwoningen in Aalter op een klein langwerpig perceel werd een creatief
concept uitgewerkt. Bij de realisatie van sociale koopwoningen verkiezen sommige
gemeentelijke beleidsverantwoordelijken Het Volk als partner boven andere SHM’s uit de
buurt. Dit is het geval in Sint-Martens-Latem.
De SHM onderhoudt goede relaties met andere SHM’s en de koepelorganisatie VLEM.
Zij bemiddelt voor de Vlaamse woonlening voor kopers die bij WoninGent een sociale
koopwoning bekomen.

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie stelt vast dat Het Volk goede resultaten haalt op de tevredenheidsenquête
van de VMSW met betrekking tot leningsaanvragen. De SHM bevraagt daarnaast ook één maand na
aankoop de eigenaars naar de tevredenheid van hun woning aan de hand van een
standaardformulier.
-

-

De VMSW meet de tevredenheid over de dienstverlening van Het Volk met betrekking tot
leningsaanvragen die via de maatschappij werden verstrekt. In de tevredenheidsenquête
scoort de maatschappij 4,33 op 5. Geen enkele keer scoort de SHM lager dan 3,5. Daarmee
voldoet de maatschappij aan de vereiste.
De nieuwe eigenaars worden bevraagd 1 maand na hun aankoop via een enquêteformulier. Ze
zijn tevreden over hun woning, gezien deze score het meest behaald wordt. De opmerkingen
die gemaakt worden in verband met technische mankementen bij de voorlopige oplevering,
worden zorgvuldig opgevolgd door de technische dienst en snel verholpen.

PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID
Eindoordeel: goed
Het Volk vervult zijn informatieplicht goed naar de burger en de beleidsinstanties. De
visitatiecommissie waardeert hier de professionaliteit van de maatschappij en de duidelijke
informatie die op de website staat vermeld, per gemeente, en of het project gepland, in
uitvoering of uitgevoerd is. Ze neemt ook deel aan de overlegvergaderingen met alle gemeentes
en met andere SHM’s.
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5.

AANBEVELINGEN

5.1 Aanbevelingen voor de SHM
Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM de
volgende aanbevelingen:

1. Onderzoek – samen met andere koopmaatschappijen – welke mogelijkheden er zijn om
aanpasbaar te bouwen. Ontwikkel ook een visie op levensloopbestendig bouwen zodat woningen
gedurende de hele levensloop aan de noden voldoen van de bewoners (OD 2.3).Ontwikkel een
eigen strategie aan kandidaten met bijzondere noden voor aangepaste woningen en voor
aanpasbare woningen binnen de mogelijkheden van toewijzing bij voorrang.
2. Bestudeer samen met andere koopmaatschappijen alternatieve verwervingsvormen zoals recht
van opstal, erfpacht en CLT en dit in het kader van het betaalbaar bouwen van sociale
koopwoningen.
3. Verdiep verder uw intern controle-systeem door de deontologische code aan te passen en uit te
leggen voor en aan bestuurders; voer een versienummer in voor de interne procedures. Vertaal de
doelstellingen verder op taakniveau en in de functie-omschrijvingen van de personeelsleden, zodat
ieder zijn verantwoordelijkheden en taakverdeling goed kent. Zet verder in op de beheersing van
uw organisatie, zodat deze kan verder groeien in een stabiele omgeving. (OD 5.6)

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen
maatregelen
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM Het Volk geen
maatregelen te nemen:
Het Volk Gent realiseert op de meeste prestatievelden en operationele doelstellingen goede
prestaties, De belangrijkste uitdaging voor de maatschappij ligt op het gebied van aanpasbaar
bouwen en het verder uitbouwen van het interne controle systeem. De SHM heeft oog voor de
verbetering van haar eigen werking en is in staat om de uitdagingen en verbeterpunten zelfstandig
op te pakken.

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie geen
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid.

5.4 Goede praktijken bij de SHM
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die
aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en
efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en
woonactoren wordt gebracht. Hoewel de visitatiecommissie op een aantal domeinen goede
prestaties detecteerde, kon ze geen bijzondere werkwijzen identificeren die als “goede “ praktijk
uitgediept en aanbevolen kunnen worden aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen.
VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
PRESTATIEBEOORDELING HET VOLK GENT

PAGINA 31 VAN 38

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
PRESTATIEBEOORDELING HET VOLK GENT

PAGINA 32 VAN 38

BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur)
Louis Vervloet, Voorzitter
Hans Heyse, directeur
Emmanuel Van Daele, ondervoorzitter
Valerie Taeldeman, bestuurder
Mario Pauwels, bestuurder
Medewerkers SHM:
Magda De Winter, diensthoofd financiën en administratie, Volkshaard
Tom Battiau, diensthoofd Technische dienst Volkshaard
Carine Geiregat, energiedeskundige Centrale voor Huisvesting
Chantal Sysmans, expert eigendomsverwerving
Fatima El Asjadi, bediende eigendomsverwerving
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten
Hilde Reynvoet, directeur Dienst Wonen, stad Gent
Sylvia De Keyster, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Stad Gent
Didier De Beck, afdelingshoofd grondgebiedszaken gemeente Gavere
Luc Jolie, gemeentesecretaris Aalter
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken(burgemeesters, schepenen)
Patrick Hoste, wnd. burgemeester Aalter
Ivan Schaubroek, schepen van Wonen, Nazareth
Kristof Vanden Berghe, schepen van Wonen en OCMW Voorzitter, Sint-Martens-Latem
Dirk De Maeseneer, burgemeester Melle
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BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale
huisvestingsmaatschappij .De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat erin om de SHM in
staat te stellen haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de SHM als
lezer voor ogen heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor een SHM
zeer vertrouwd zijn, maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt ueen alfabetische lijst van
afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuurvan het
rapport.Volledigheidisniet onze bedoeling. We willenin een of twee zinnen typische begrippen in de
sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties van
deze SHM.Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website www.wonenvlaanderen.be.
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Aankopen goede woningen: Een SHM heeft verschillende
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast
nieuwbouw kan de SHM ook “goede woningen” aankopen op de
privé-markt op voorwaarde dat er slechts minieme aanpassingen
nodig zijn opdat de woning verhuurklaar zou zijn. Daarnaast
speelt ook de aankoopprijs een belangrijke rol. Het subsidiabel
plafond is identiek aan dat van een nieuwbouwwoning
Aanmelding of aangemelde woningen: De aanmelding is de
eerste verplichte stap ominaanmerkingte kunnen komen voor
een subsidie (NFS2, FS3, …). Daarvoor moet een SHM een project
digitaal aanmelden bij de VMSW.Niet alle details moeten op dat
moment bekend zijn en zelfs het aantal en type woningen kan
nog wijzigen. Bedoeling van de aanmelding is dat de overheid zo
snel mogelijk zicht krijgt op de projecten die SHM’s in
Vlaanderen op middellange termijn plannen.
Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer detail
verwijzen we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het
gaat om woningen die in overeenstemming met de
‘C2008(Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor
bouwheer en ontwerpers’ van de VMSW ‘aanpasbaar’ is). Een
‘aanpasbare woning’ biedt de mogelijkheid om de woning
zonder al te grote ingrepen en tegen een lage kost aan te passen
aan de gewijzigde noden van de bewoners. De maatvoeringen
voor de aanpasbare woningen zijn afgeleid van de
gebruiksruimten voor rolstoelgebruikers, maar deze zijn
comfortabel voor iedereen. Voor een omschrijving van de
criteria waaraan deze woningen moeten voldoen: zie C2008, p.
112-116 (www.vmsw.be ).
Actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin
de SHM woningen sociaal verhuurt of zal verhuren en/of sociale
koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of
heeft gerealiseerd in de voorbije 10 jaar. Het terrein wordt
afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM die
aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal
verhuren of zal realiseren. De SHM kan zelf een onderscheid
maken in welke activiteiten ze in welke gemeenten van haar
actieterrein ontplooit of zal ontplooien. Gemeenten waar de
SHM woningen ontwikkelt (aanmeldt) of verhuurt behoren
automatisch tot het actieterrein.
Actualisatie: elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt houdt
in een inschrijvingsregister (of wachtlijst genoemd) een lijst bij
van kandidaat-huurders voor haar woningen. De SHM is verplicht
om minstens elke twee jaar alle kandidaten aan te schrijven met
de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog voldoen aan de
voorwaarden (bijvoorbeeld inkomen) en of hun gezinssituatie
nog dezelfde is als bij de inschrijving. De kandidaat-huurders
moeten binnen een bepaalde termijn de gevraagde gegevens te
bezorgen aan de maatschappij, waarbij ze eventueel ook hun
voorkeuren (bijvoorbeeld de ligging van of het type van de
woning) kunnen aanpassen. Indien de SHM geen antwoord
ontvangt, verstuurt ze een herinneringsbrief aan de kandidaathuurder met de vraag om alsnog de nodige gegevens te
bezorgen. Indien de kandidaat-huurder niet reageert of niet
meer aan de voorwaarden voldoet, worden hij geschrapt uit het
register en verliest hij zijn plaats op de wachtlijst.
Er bestaan aparte inschrijvingslijsten (wachtlijsten) voor sociale
kavels en sociale koopwoningen. Meer informatie hierover vindt
u
op

http://www.vmsw.be/nl/particulieren/kopen/i
nschrijving.

ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar hulp
nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
(opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets vastnemen, iets
oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) , kan men een beroep
doen op een dienst voor zelfstandig wonen.De keuze om ADLwoningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde
voorwaarden beroep doen op bijzondere subsidies.
Bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de
aankoop, bouw, het behoud of renovatie van hun enige woning
twee soorten sociale leningen sluiten: leningen verstrekt door de
VMSW of het VFW en leningen verstrekt door Erkende
Kredietmaatschappijen (EKM’s).
De door de VMSW of het VWF verstrekte leningen worden
bijzondere sociale leningen genoemd omdat de Vlaamse
overheid de financiering van die leningen subsidieert, waardoor
de VMSW en het VWF lagere rentetarieven aanbieden dan de
meeste private banken. Zowel de woning als de lener moeten
aan
bepaalde
voorwaarden
voldoen
(zoals
inkomensvoorwaarden, aankoopprijsvoorwaarden, …). Deze zijn
nu reeds grotendeels gelijklopend en vanaf 2014 wordt verwacht
dat deze voorwaarden van het VWF en de VMSW volledig
identiek zullen zijn. Bij de VMSW noemen ze de bijzondere
sociale lening een Vlaamse Woonlening en particulieren kunnen
ze afsluiten aan het loket van een aantal SHM’s in Vlaanderen.
Het VWF noemt de bijzondere sociale lening een sociale lening.
Meer
informatie
hierover
vind
je
op

www.vlaamswoningfonds.be
www.vlaamsewoonlening.be.

en

De door de VMSW en het VWF gehanteerde namen zorgen voor
begripsverwarring, omdat er ook sociale leningen door
EKM’sworden verstrekt onder andere voorwaarden. Voor de
financiering van deze sociale leningen voorziet de Vlaamse
overheid enkel een gewestwaarborg en geen subsidie, wat een
grote impact op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale
leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld
toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze
daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat gebruikelijk is bij
private banken. De voorwaarden waaraan de particulier en de
woning moet voldoen zijn minder streng voor een door een
Erkende Kredietmaatschappij toegekende sociale lening dan
voor een bijzondere sociale lening. Er zijn momenteel iets meer
dan 30 EKM’s verspreid over heel Vlaanderen. Meer informatie
vind je op www.sociaal-woonkrediet.be
BSOof Bindend Sociaal Objectief: In het decreet houdende het
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente
een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake bijkomende sociale
huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels
opgenomen.De nulmeting is de situatie op 31 december 2007:.
Via een voortgangstoets (in principe elke twee jaar) kent men
het aantal bijkomende sociale huurwoningen, koopwoningen en
kavels, die sinds 1 januari 2008 werden gerealiseerd. De eerste
voortgangstoets gebeurde op basis van de situatie op
31/12/2011.
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)
C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouwis een
leidraad voor bouwheer en ontwerpers.Onderwerpen zoals
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en
aangepast bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en renovatie
worden uitgebreid behandeld.De C2008 is van toepassing voor
elk project waarvoor een SHM een aanvraagdossier indient, net
zoals voor elk voorontwerp dat een SHM indient. Meer info op :

www.vmsw.be
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Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen
over beleid, doelstellingen en samenwerking.Wordt bijvoorbeeld
gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse stedenbeleid.

Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar of
telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van SHM’s
onderscheiden we omgevingsindicatoren, effectindicatoren en
prestatieindicatoren

EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt
gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze
normen worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben
betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de
netto-energiebehoefte voor verwarming, hetbinnenklimaat
(ventilatie
en
oververhitting).
Meer
info
op

-

omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin
een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal
huishoudens in het actieterrein.

-

effectindicatoren meten in welke mate de strategische
doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid worden
bereikt.SHM’s kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar zijn
meestal niet exclusief verantwoordelijk voor de realisatie
ervan. Een voorbeeld is het BSO sociale huurwoningen. Het is
de gemeente die de verantwoordelijkheid draagt voor de
realisatie van dit BSO.De SHM kan zich hiervoor inschakelen
als de gemeente dit wenst.

www.vlaanderen.be
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële
kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning.
Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of
te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete. Het
attestwordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige
type A. Meer info:
www.energiesparen.be

www.vlaanderen.be

en op

Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden
en de procedure voor de erkenning als sociale
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure
voor de beoordeling van de prestaties van sociale
huisvestingsmaatschappijen.
Zie

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Docum
ent.aspx?DID=1019843
ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen woningen
meer hebben met enkele beglazing, zonder dakisolatie of met
weinig energiezuinige verwarmingssystemen. Deze strategische
doelstelling
wordt
kortweg
het
Vlaams
Energierenovatieprogramma 2020 (ERP2020) genoemd (meer
info in het Draaiboek). De gegevens van de patrimoniumenquête
rond ERP2020 zijn in geaggregeerde vorm per SHM opgenomen
in de prestatiedatabank.
E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een
woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger de
woning is.
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke sociale
correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de Vlaamse
overheid de objectieve tekorten van de huurinkomsten opvangt.
Dit mechanisme dekt het verschil tussen de inkomsten van de
SHM's en een aantal aanvaarde uitgaven. Het inkomen van de
huurder is de belangrijkste factor voor het bedrag van de
huurprijs .SHM’s met een huurderspubliek met lage
inkomstenzullen daardoor ook lagere huurinkomsten kennen.
Om die lagere huurinkomsten te compenseren, ondersteunt de
Vlaamse overheid SHM’s met een subsidie. In 2011 had
ongeveer een derde van alle SHM’s recht op dergelijke subsidie.
Huurdersachterstallen:
Huurdersachterstallen
zijn
betalingsachterstallen van huurders aan de SHM. Het kan gaan
om achterstal van huur, maar ook nog niet-betaalde huurlasten,
bepaalde kosten voor werken of schade worden hierin
opgenomen. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te
maken tussen SHM’s worden alle niet betaalde facturen (aan
huurders) gedeeld door alle (aan huurders) in dat jaar
gefactureerde bedragen.

-

prestatieindicatoren meten in welke mate de operationele
doelstellingen voor SHM’s worden bereikt.Ze worden
gegroepeerd per prestatieveld en per doelstelling kunnen
meerdere indicatoren voorhanden zijn. Tijdens de
prestatiebeoordeling wordt bij voorkeur enkel gewerkt met
indicatoren waarvan de waardes vergelijkbaar zijn tussen alle
SHM’s in Vlaanderen.Een voorbeeld van een prestatieindicator
is de aangroei van het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het
bestaand huurpatrimonium.
Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het
kaderbesluit sociale huur.De SHM geeft hierin minimaal de
concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of op basis
waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in het
lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1,16°
kaderbesluit sociale huur).
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse
Regeringvan 12/10/2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse
Wooncode. De doelstellingen van dit besluit liggen vervat in een
aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid en
woonzekerheid en legt de voorwaarden vast waaronder in
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden.(zie

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Docum
ent.aspx?DID=1016403&param=inhoud).
K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau van
de thermische isolatie van het gehele huis gebouw.Zij houdt
rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren, de daken,
de vloeren en de vensters.Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter het
huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of gerenoveerde woningen geldt
in Vlaanderen een norm van maximaal 45 W/m²K. Vanaf 2014
wordt dit 40.
Leegstand Hierin onderscheiden we structurele leegstand en
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande uitvoering
van een renovatie- of bouwproject.Het is de SHM zelf die per
woning aangeeft of de leegstand structureel is of niet. Elke
woning die op 31/12 van een jaar geen huurder kent en niet
door de SHM niet als structureel leegstaand werd aangeduid,
wordt als frictieleegstaand beschouwd.
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s van
sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten
in werking.Voor de financiering van sociale huurprojecten
kunnen SHM’s vanaf dan een beroep doen op renteloze leningen
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(bij de VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar.In dit
systeem wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamdeNFS2
normen of plafonds. Daarmee wordt het maximaal bedrag per
type bouwverrichting bedoeld dat door de overheid wordt
gesubsidieerd met een renteloze lening. FS3 of derde
financieringssysteem bouwt verder op de principes van NFS2
maar de subsidiabele plafonds werden vervangen door een
uitgebreidere simulatietabel die nauwer aansluit bij de zeer
verscheiden bouwvormen die SHM’s realiseren. De aflossingen
van de SHM bedragen in het begin van de aflossingsperiode
minder dan op het einde (inflatiegericht afbetalingsschema) en
de rentevoet is negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de realiteit
minder moet terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft geleend.
OCMW :Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in
indicatoren die concreet maken hoe de strategische
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.Doorgaans worden
meerdere operationele doelstellingen afgeleid uit één
strategische doelstelling. Operationele doelstellingen worden
dus veel meer dan de strategische doelstellingen geformuleerd
in termen van prestaties van de SHM’s (omdat de SHM er zelf de
verantwoordelijkheid voor draagt).
Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van de
prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met een
voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende stappen die
achtereenvolgens doorlopen worden: a) een meting van de
prestaties van de SHM, b) een visitatie van de SHM, en c) de
opmaak van een visitatierapport waarin de prestaties van de
SHM worden beoordeeld.

opgelegd. Rond sociale last is een zeer
reglementering
van
toepassing
(meer

www.wonenvlaanderen.be).
Sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening
SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vob-vzw.be)
Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie
welke sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen
gebeurt volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale
Huur (KSH) worden vermeld. In deze regels is ook voorzien dat
gemeenten in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden
ook bijkomende specifieke voorrangsregels voor toewijzing
kunnen bepalen. Zo kan een gemeente rekening houden met de
lokale binding van de kandidaat-huurders, met de
woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de
verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of een
deel ervan (art. 26 kaderbesluit sociale huur ).
UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het
kader van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw,
infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer een
project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de mate
waarin de overheid een deel van de kosten voor de realisatie van
het project op zich neemt. Afhankelijk van het type project, de
woningen
en
de
initiatiefnemer,
worden
hiervoor
verwervingssubsidies, projectsubsidies of rentesubsidies
voorzien.
VAPH

Prestatiedatabank: Digitale databank, waarin de omgevings-,
effect-, en prestatieindicatoren van de SHM’s zijn opgenomen
Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een
woning of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige
instellingen van openbaar nut, zoals een SHM, een recht krijgen
om die woning of bouwgrond aan te kopen tegen dezelfde
voorwaarden om die vervolgens aan te wenden om sociale huurof koopwoningen of sociale kavels te realiseren.
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische
doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode
afgeleid en geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s
worden mee ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken en
kunnen dus een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De
realisatie van strategische doelstellingen is evenwel niet exclusief
voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan niet woon)actoren kunnen een bijdrage leveren. De mate waarin
resultaten op de strategische doelstellingen worden bereikt,
wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Grond- en
Pandenbeleid. Een sociale last in een bouwvergunning verplicht
de verkavelaar of bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat
een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt dat in lijn is met
het op het verkavelings- of bouwproject toepasselijke
percentage.In alle gemeenten waar nog niet is vastgesteld dat
aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is voldaan, moeteen
sociale last worden opgelegd bij bepaalde stedenbouwkundige
en verkavelingsaanvragen.Bij kleinere verkavelings- en
stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus geen sociale last

uitgebreide
info
op

:Vlaams

Agentschap

voor

Personen

met

een

Handicap(www.vaph.be)
Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te
verhuren buiten het sociaal huurstelsel.Daaraan zijn wel strikte
voorwaarden verbonden.Verhuur buiten stelsel is mogelijk aan
openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de
Vlaamse Regering daartoe erkent.Verzekering Gewaarborgd
Wonen: De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een verzekering
voor particulieren die werken en die een hypothecaire lening
aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren.
De verzekering loopt over een periode van tien jaar en is volledig
gratis want de Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie.
Er zijn geen inkomensgrenzen. Ingeval van onvrijwillige
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan men een
tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van de hypothecaire
lening. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen
zelf, van het werkelijk geleden inkomensverlies, van het bedrag
dat men maandelijks afbetaalt en van het E-peil van de woning.
Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vind
je opwww.wonenvlaanderen.be.
Vlaamse Woonlening: zie Bijzondere sociale lening
Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur
(ook gekend als sociaal huurbesluit) bevat de regels volgens
dewelke een SHM een sociale huurwoning toewijst. Er wordt
achtereenvolgens rekening gehouden met : de rationele
bezetting van de woning; de voorrangsregels en de
chronologische volgorde van de inschrijvingen.
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VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd gezegd
vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds werknemer
en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 VTE.

Wachtlijst: zie “actualisatie”
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Reactie van de SHM
op het visitatierapport van de
Gewestelijke Maatschappij Kleine
Landeigendom Het Volk,
Gent

Datum reactie SHM: 22 december 2014
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Beslissing van de minister n.a.v.
de prestatiebeoordeling van de
Gewestelijke
Maatschappij
Kleine
Landeigendom Het Volk,
Gent

Datum beslissing minister: 23 februari 2015
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