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Toelich tin g bij de werkin g

2021 was opnieuw een druk jaar voor KLE Het Volk.
Er werden heel wat projecten opgeleverd en verkocht.

AFGEWERKT IN 2021
(45 WONINGEN EN 2 APPARTEMENTEN)

In totaal werden 87 woningen en appartementen
verkocht. 43 daarvan werden al in 2020 afgewerkt. 44
andere woningen en appartementen werden voorlopig
opgeleverd en verkocht in 2021.

|

GENT, Hogeweg (Kerktuin):

1 woning & 2 appartementen – Buro 56 (Gent)
|

GENT, Hogeweg (Sapinière):

7 woningen - Buro 56 (Gent)
De 26 afgewerkte woningen in Nazareth, de 7 woningen
in Oosterzele/Balegem, 4 woningen in Zulte/Machelen
en 8 woningen en 2 appartementen van de projecten
aan de Hogeweg in Gent zullen pas in 2022 verkocht
worden.

|

NAZARETH, Stropstraat:

26 woningen – Bureau Bosschem (Nazareth)
|

OOSTERZELE/BALEGEM, Huckerstraat:

7 woningen – Buro 56 (Gent)
Daarnaast waren ook nog eens 34 woningen en 27
appartementen in opbouw op het einde van het jaar.

|

ZULTE/MACHELEN, Veerstraat/Dorpsstraat:

4 woningen – Bressers Architecten (Gent)

VERKOCHT IN 2021
(78 WONINGEN EN 9 APPARTEMENTEN)

SOCIALE VERKAVELINGEN
Er werden geen sociale kavels verkocht in 2021.

|

GENT, Hogeweg (Kerktuin):

5 woningen – Bressers Architecten (Gent) +
6 woningen & 9 appartementen - Buro 56 (Gent).
Er zullen nog 2 appartementen en 1 woning van dit
project verkocht worden in 2022.

IN OPBOUW OP 31/12/2021
(34 WONINGEN EN 27 APPARTEMENTEN)
|

EVERGEM/ERTVELDE, Hoge Wal (3e fase):

6 woningen - ARKS Architecten (Aalter)
|

GENT/WONDELGEM, Lange Velden (2e fase):

24 woningen – Crepain-Binst Architecture
(Antwerpen). Deze woningen werden in 2020 al
voorlopig opgeleverd.
|

|

GENT, Hogeweg (Sapinière):

27 appartementen - Bressers Architecten (Gent)
|

GENT/MARIAKERKE, Zuidbroek:

25 woningen – GDR-architecten (Gentbrugge)

LIEVEGEM/WAARSCHOOT, Bellebargie:

10 woningen – Bressers Architecten (Gent)
|

|
LIEVEGEM/WAARSCHOOT, Krakeelhoek:

1 woning – ARKS Architecten (Aalter). De 9 andere
woningen in dit project werden verkocht in 2020.
|

OOSTERZELE/SCHELDEWINDEKE,
Groot Bewijk:

18 woningen – JUXTA (Gent). Deze woningen
werden in 2020 al voorlopig opgeleverd.
|

ZULTE/MACHELEN, Veerstraat/Dorpsstraat:

14 woningen – Bressers Architecten (Gent). Er
zullen nog 4 woningen van dit project verkocht
worden in 2022.
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GENT/SINT-AMANDSBERG, Waterstraat:

3 woningen – Buro 56 (Gent)

AAN TE BESTEDEN OM AAN TE VATTEN IN 2022
(52 WONINGEN EN 13 APPARTEMENTEN)

|

|

|

AALTER/LOTENHULLE, Congostraat:

LOCHRISTI/ZAFFELARE, Pachtgoed:

aantal te bepalen
MALDEGEM, Bogaardestraat: aantal te bepalen

9 woningen (2e fase) – Buro 56 (Gent)
|

|

|

MALDEGEM/ADEGEM, Waleweg/Broekelken:

aantal te bepalen

GENT, Hogeweg (Bernmaaieweg, Scheepslossers &
Zeemanstuin):

23 woningen – Bressers Architecten (Gent) + 14
woningen & 13 appartementen – Buro 56 (Gent)

|

LIEVEGEM/LOVENDEGEM, Verkortingsweg:

|

NAZARETH, Drapstraat (3e fase): aantal te bepalen

|

NAZARETH, Ommegangstraat: aantal te bepalen

MELLE, Driebunderputlaan (4e en 5e fase):

2 x 16 woningen

6 woningen – Archipl Architecten (Gent)

PLANNING OP KORTE TERMIJN
|

GENT/DRONGEN, Noordhout: aantal te bepalen

|

LOCHRISTI/BEERVELDE, Kloosterstraat: aantal te

WEDERINKOPEN
In 2021 werden geen woningen heringekocht.

bepalen
|

|

VROEGTIJDIGE VERKOPEN EN GEÏNDE BOETES

MERELBEKE, Ringvaartstraat/Rodenbachlaan:

10 woningen – Buro 56 (Gent)

|

NAZARETH, Roombaardstraat: aantal te bepalen

|

AALTER, Sperrestraat 2 - € 19.600
DEINZE/LANDEGEM, Prosper Cocquytstraat 73 -

€ 4.738,20

PROJECTEN TER STUDIE

|

EVERGEM/ERTVELDE, Baljuwstraat 52 - € 18.800

|

AALTER, Oostmolenstraat: 14 woningen

|

EVERGEM/SLEIDINGE, Oostveld 80 - € 760,54

AALTER/KNESSELARE, Kloosterstraat/Sportstraat:

|

EVERGEM/SLEIDINGE, Oostveld 90 - € 760,54

|

aantal te bepalen
|

|

GENT/WONDELGEM, Marthe Boëlstraat 18 -

€ 12.378,50

AALTER/LOTENHULLE, Heir- en Melkerijstraat:

11 woningen
|

|

|

GENT/WONDELGEM, Oogststraat 3 - € 14.860,80

nummer 39 en 59

|

MELLE, Vogelzang 13 - € 18.360

DEINZE/HANSBEKE, Merendreestraat:

|

MELLE, Zwaluwstraat 4 – € 20.400

|

NAZARETH, Bijlokestraat 14 - € 11.953,60

AALTER/POEKE, Poekedorpstraat:

20 woningen
|

DESTELBERGEN, Berendries: aantal te bepalen

|

DESTELBERGEN/HEUSDEN, Rendekensstraat:

aantal te bepalen
|

EVERGEM/SLEIDINGE, Korenveld: masterplan -

Buro 56 (Gent)

To e l i c h t i n g b i j d e w e r k i n g
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A lgem e en Beleid
Sinds vorig jaar werken we met het beleidsplan 20202025. Hierin werden een vernieuwde visie, missie en
waarden & normen van Kleine Landeigendom Het
Volk gedefinieerd.

VISIE

voldoende ruimte voor initiatief van partners en bewoners.
Zo evolueren we van een sociale huisvestingsmaatschappij
naar een brede, sociale woonmaatschappij.

WAARDEN EN NORMEN
De waarden van onze organisatie zijn de volgende:

We dragen mee ons steentje bij tot het recht op menswaardig
wonen in eigen streek.
Wij zijn klantgericht

Voor de concretere invulling van het recht op wonen staan
we er natuurlijk niet alleen voor. Samen met partners geven
we mee vorm aan het lokaal woonbeleid.

MISSIE
Kleine Landeigendom Het Volk bouwt kwalitatieve woningen en
bemiddelt in sociale leningen voor mensen met een bescheiden
inkomen.
|

Bouwt: onze opdracht bestaat in hoofdzaak uit
het bouwen van woongelegenheden die tegen een
betaalbare prijs worden verkocht.

|

Kwalitatieve woningen: we zetten in op passende,
duurzame en kwalitatieve woningen - een gezonde
woning die menswaardig wonen mogelijk maakt.
De kwaliteit van onze woningen bepaalt voor een
groot deel het woonplezier van onze bewoners.

|

Bemiddelt in sociale leningen: wie een woning
koopt, bouwt of verbouwt staat voor een grote
investering. Dankzij een woonkrediet worden deze
kosten gespreid in de tijd. Als tussenpersoon van
de VMSW gaan we mee op zoek naar een passend
woonkrediet.

|

Voor mensen met een bescheiden inkomen: ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen en
in lijn met onze opdracht van algemeen belang,
bouwen we woningen gericht op alle sociale
doelgroepen met woonnoden. I.e. voor die
huishoudens die daar op eigen kracht, omwille
van een te laag inkomen en eventueel behorend
tot een specifieke doelgroep onvoldoende toegang
tot hebben, of die met minder ondersteuning daar
niet toe in staat zijn.

We wensen verder te gaan dan het louter aanpakken van
de woonbehoefte. Als loyale partner geven we het lokaal
(sociaal) woonbeleid mee vorm, gebaseerd op onze expertise
en via het faciliterende karakter van onze werking. We
ondersteunen en begeleiden waar nodig, maar laten ook
10
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Binnen onze organisatie wordt klantgerichtheid hoog in het
vaandel gedragen. Het is de (kandidaat-)koper die centraal
staat. We zetten daarom alles op alles om het contact, de
opvolging en de informatievoorziening zo optimaal mogelijk
te laten verlopen. Hierbij is iedereen gelijkwaardig en wordt
iedereen op dezelfde manier behandeld.

Wij zijn professioneel en kwaliteitsgedreven

Onze organisatie staat bekend voor kwaliteitsvol werk,
wat verweven zit in het DNA van de organisatie. Een
belangrijk aspect van kwaliteitsvol werk is onze technische
en professionele kennis. We zijn beroepsbekwaam en doen
er alles aan om ons vak goed uit te voeren, in het belang
van onze bewoners.

Wij werken samen en zijn een loyale partner

We zijn actief in een complexe en snel veranderende
omgeving, waarin samenwerken en communiceren
volgens ons de sleutels naar succes zijn. Intern wordt er
veel belang gehecht aan transparante communicatie en goed
teamwerk en dit over de diensten heen. Daarnaast werken
we nauw samen met andere corporaties, lokale en nationale
initiatieven alsook andere partners om geen kansen onbenut
te laten en onze kennis maximaal in te zetten ter realisatie
van een menswaardig wonen in eigen streek.

Wij nemen initiatief

We zijn een facilitator voor sociaal wonen, maar we doen
het niet alleen en laten ook voldoende ruimte voor initiatief
van partners en bewoners. In het kader van verdere
professionalisering van onze organisatie is het belangrijk
dat werknemers de ruimte krijgen om initiatief te nemen
en verantwoordelijkheid te dragen. We vertrouwen onze
medewerkers, we erkennen inspanningen en waarderen
eenieders input.

STRATEGISCHE SPEERPUNTEN EN
DOELSTELLINGEN
Om richting te geven aan ons handelen leggen we de focus
op een aantal strategische speerpunten.

A. KLE Het Volk is de referentie in sociale huisvesting

SUCCESVOL BELEID VOEREN
De strategiekaart gebaseerd op Kaplan & Norton’s Balanced
Score Card is een middel om bedrijfsactiviteiten af te
stemmen op de strategie van de organisatie.
Bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan werden dezelfde vier perspectieven gedefinieerd als in het vorige, maar
weliswaar in een andere prioriteitenvolgorde geplaatst:

We willen een begrip zijn in de wereld van wonen en
welzijn, waarbij we onze stempel drukken op de sector.
We hebben de ambitie om het beleid continu te voeden
met onze ervaringen en willen ons steentje bijdragen in
zowel beleidsvoorbereiding als beleidswerking. We zijn
actief in een complexe en snel veranderende omgeving,
waarin samenwerken volgens ons de sleutel naar succes
is. Er dient een positieve associatie gemaakt te worden
met onze organisatie als referentie in sociale huisvesting.

Het eerste niveau betreft de prestaties met betrekking tot de
geselecteerde klantengroepen. Hoe creëert onze organisatie
waarde voor de klant? Wordt daar goed op gepresteerd,
dan is dit de sleutel om vervolgens de financiële prestaties
te verbeteren.

B. KLE Het Volk is een dynamische actor in sociaal wonen

2. Interne processenperspectief

We spelen gepast in op elke opportuniteit om onze werking
te continueren en te verbeteren. Niet alleen op vlak van ons
werkingsgebied, patrimonium en diensten, maar ook door
sneller en beter in te spelen op vragen van onze bewoners
en op (regionale) behoeften.

In welke interne processen moet de organisatie uitblinken om
de vooropgezette diensten kwaliteitsvol te kunnen leveren?
Goed presteren op dit niveau voorspelt daaropvolgende
verbeteringen op het niveau van het klanten- en financieel
perspectief.

De strategische doelstellingen geven aan welk resultaat
we uiteindelijk willen halen vanuit onze missie en visie.

3. Leer- en groeiperspectief

Kleine Landeigendom Het Volk:
> Eigendomsverwerving wordt verder gestimuleerd.
> Bevorderen van een betaalbare woning in eigen
streek.
> Leveren van een duurzaam aanbod, op maat van
de woonbehoefte.
> Efficiënt en doeltreffend (financieel) beheer - als
goede huisvader.

1. Klantenperspectief

Het niveau van leren en groeien beschrijft welke
medewerkersvaardigheden, welke informatiesystemen
en wat voor klimaat nodig zijn om de interne processen en
klantenrelaties voortdurend te verbeteren.

4. Financieel perspectief

Het fundament van de strategiekaart geeft de financiële
prestaties weer.

Zulte/Machelen, Veerstraat
Algemeen beleid
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ONZE WAARDEN

Klantgericht

Professioneel
en kwaliteitsgedreven

ONZE MISSIE

Werken
samen en zijn
een loyale
partners

Nemen
initiatief

Bouwt kwalitatieve woningen en bemiddelt in sociale
leningen voor mensen met een bescheiden inkomen

ONZE STRATEGISCHE SPEERPUNTEN:
We zijn een referentie in sociale huisvesting.

KLANT

INTERNE
PROCESSEN

LEER EN
GROEI

K1 - kwaliteitsvolle
woongelegenheden en
omgeving

P1A - woningen
verkopen

K2 - doelgericht
woonaanbod en
dienstverlening

P1B - bemiddelen in
sociale leningen

L1 - gemotiveerde, klantgerichte,
professionele medewerkers

FINANCIEEL

We zijn een dynamische actor in sociaal wonen.

K4 - beleidsbeïnvloeding

P3 - ICT

P4 - samenwerken

L3 - toekomstgerichte organisatie:
inspelen op innovatie en trends

F1 - duurzame, financieel gezonde onderneming

1. ALGEMEEN
Hervorming sector

Het jaar 2021 was duidelijk een kanteljaar voor de sociale
huisvestingssector, niet in het minst voor Kleine Landeigendom Het Volk.
Enerzijds besliste de Vlaamse Regering een grote hervormingsoperatie binnen de sector van sociale huisvesting
door:
> het vastleggen van bepaalde principes, voornamelijk
gericht naar de sociale huursector
> het bepalen van werkingsgebieden waarin telkens
slechts één woonactor kan actief zijn: deze beslissing werd
doorgeschoven naar begin 2022
Meer toelichting volgt verder in het jaarverslag (cf. Toekomst
van de sector).
Dit impliceert dat er fusies en herschikkingen zullen moeten
gebeuren binnen het volledige Vlaamse landschap van
sociaal wonen.
In die zin besliste de Raad van Bestuur van KLE Het Volk
om fusiegesprekken op te starten met zustermaatschappij
JA ARVERSL AG KLE HET VOLK 2021

P2 - interne
en externe
communicatie

L2 - resultaatgerichte vorming en
coaching voor alle medewerkers

Deze perspectieven worden jaarlijks uitgewerkt in
jaarplannen. De opvolging van de actiepunten zal gebeuren
aan de hand van projectfiches met vooraf bepaalde KPI’s
(kritische prestatie-indicatoren).

12

K3 - duurzaam
partnerschap

Volkshaard en met Habitare+. Deze 3 vennootschappen zijn
allen actief in hetzelfde werkingsgebied en zijn duidelijk
complementair aan elkaar.
De drie raden van bestuur hebben op 15/12/2021 een intentie
tot fusie aangekondigd. Het is de bedoeling dat deze fusie
effectief gerealiseerd zal zijn in het voorjaar van 2022.
Anderzijds kwam de grote toename van de bouwactiviteit,
wegens het afschaffen van de subsidies voor sociale koop,
in de laatste rechte lijn. Dit heeft uiteraard een impact op
onze financiële situatie (ten goede) en zal geherinvesteerd
worden in nieuwe projecten

Visitatiecommissie

Op 28 september 2020 werd KLE Het Volk bezocht door
de visitatiecommissie. We werden op 6 prestatievelden
geanalyseerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beschikbaarheid van woningen
Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
Betaalbaarheid
Sociaal beleid
Financiële leefbaarheid
Klantgerichtheid

Het definitieve rapport werd gepubliceerd op 9 maart 2021.
De tabel op de volgende pagina bevat de opeenvolgende
prestatievelden (PV) en geeft per operationele doelstelling
(OD) een samenvatting van de beoordeling (v.v.v. = voor
verbetering vatbaar, n.v.t = niet van toepassing).

2. KLANTENPERSPECTIEF

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
OD 1.1

De SHM realiseert nieuwe sociale
woningen

n.v.t.

OD 1.2.

De SHM biedt vormen van sociale
eigendomsverwerving aan

Goed

OD 1.4.

De SHM verwerft gronden en panden om
sociale woonprojecten te realiseren

Goed

OD 1.5.

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

v.v.v.

Om de noden van onze kandidaat-kopers beter in kaart
te brengen, zal een actieplan uitgerold worden. We zullen
vooral inzetten op een analyse van de wachtlijst en op een
uitgebreider overleg met de lokale gemeentebesturen
We blijven nog steeds de klantentevredenheid bij onze
(kandidaat-)kopers meten. Uit de resultaten blijkt dat
de tevredenheid zeer hoog is over de diverse items (cf.
Resultaten tevredenheidsmeting). Dit is een mooie opsteker
voor de inzet van onze medewerkers.

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING
0D 2.1.

De SHM staat in voor het onderhoud,
herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het sociaal
woningpatrimonium waar nodig

n.v.t.

Het auditcomité heeft zich gebogen over enkele procedures
en stand van zaken van gevoerde audits (cf. Werking
auditcomité).

3. BETAALBAARHEID
OD 3.1.

De SHM bouwt prijsbewust

v.v.v.

0D 3.2.

De SHM verhuurt prijsbewust

n.v.t.

4. SOCIAAL BELEID
OD 4.1.

De SHM biedt huisvestings-ondersteuning
aan bewoners

n.v.t.

OD 4.2.

De SHM zet zich in voor een zo goed
mogelijke woonzekerheid

n.v.t.

OD 4.3.

De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan

n.v.t.

OD 4.4.

De SHM betrekt bewonersgroepen bij
sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

n.v.t.

4. LEER- EN GROEIPERSPECTIEF
Uiteraard zijn onze medewerkers cruciale schakels in onze
werking. Naast de jaarlijkse, verplichte, vorming in het kader
van FSMA-verplichtingen, bieden wij andere opleidingen
aan aan onze medewerkers.
Samen met onze preventiedienst en het Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk, wordt ook ingezet
op ‘welzijn op het werk’, onder meer via individuele
bevragingen.

5. FINANCIEEL PERSPECTIEF

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1.

De SHM is financieel leefbaar

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.

De SHM heeft en gebruikt een goed
financieel plan

Goed

OD 5.4.

3. INTERNE PROCESSENPERSPECTIEF

Zeer goed

Kleine Landeigendom Het Volk blijft volop inzetten op
het bouwen van betaalbare sociale koopwoningen voor
mensen met een bescheiden inkomen. Een analyse van onze
(kandidaat-)kopers bevestigt ten volle onze strategie. Onze
sociale kopers blijven zich immers bevinden in de laagste
inkomstenquintielen (cf. Profiel van de kopers). Deze
mensen kunnen bij ons een kwaliteitsvolle woning aankopen
tegen een zeer redelijke prijs, met lage administratieve
kosten en daaraan gekoppeld een gunstige sociale lening.

6. KLANTGERICHTHEID
OD 6.1.

De SHM informeert burgers snel en
duidelijk

Goed

Inzet op sociale leningen

OD 6.2.

De SHM informeert beleidsinstanties en
andere belanghebbende organisaties snel
en duidelijk

Goed

KLE Het Volk behoort nog steeds bij de koplopers inzake het
toekennen van dossiers voor sociale leningen, ook de
komende jaren wensen wij daar te blijven op inzetten.

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Goed

OD 6.3.

De omschakeling naar het Vlaams Woningfonds is vrij
vlot verlopen en kent zijn verder beloop.

Algemeen beleid
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Toekoms t van de s e c tor

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ OF
WOONMAATSCHAPPIJ: QUO VADIS?
Het woonbeleid in België is geregionaliseerd, wat betekent
dat Vlaanderen dit autonoom kan reguleren. In het Vlaamse
regeerakkoord van 2019 werd een grondige hervorming
van de bestaande sociale huisvestingssector aangekondigd.
De Vlaamse minister van huisvesting (M. Diependaele)
heeft dit in 2021 verder uitgewerkt in decreten en
uitvoeringsbesluiten.

De grote krijtlijnen hierin zijn:
Vanaf 2023 mag er in elke gemeente nog slechts één sociale
woonactor actief zijn. De werking van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s)
wordt samengevoegd. Er komt één centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders.
Verder werd ook beslist om de regie toe te kennen aan de
publieke vennoten en minder mogelijkheden te geven
aan de private aandeelhouders. Zo mogen bestuurders uit
private instanties allemaal samen nog slechts één bestuurder
aanduiden. Het verleden heeft nochtans uitgewezen dat
vennootschappen, met een stevig gewicht van private
aandeelhouders, getuigen van een (zeer) goed beleid:
zowel financieel als organisatorisch. Dat bleek ook uit de
rentabiliteitsstudie die wij – samen met 9 andere collega’s –
lieten uitvoeren door KPMG in 2017.

Hoe ziet de sector er momenteel uit?

De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn AUTONOME
vennootschappen, waarin diverse instanties aandeelhouder
kunnen zijn. Mogelijke aandeelhouders kunnen zijn:
provincies, gemeentebesturen, en (last but not least) private
aandeelhouders (organisaties of individuen).
Elke organisatie kan bestuurders afvaardigen in de Raad
van Bestuur van deze vennootschap.
Momenteel zijn in veel gemeentes (veel) verschillende
sociale woonactoren actief: met name sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s)
en lokale gemeentebesturen.
De huur-SHM’s krijgen voor hun bouwprojecten leningen
(met 1% negatieve rente) die ze moeten aflossen over 33
jaar. De huurinkomsten worden bepaald in functie van
de inkomsten van de huurders en moeten dienen om alle
kosten van de vennootschap te dekken.
14
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Hoe wil de minister deze hervorming gestalte geven?

In een eerste stap heeft de minister regio’s in Vlaanderen
afgebakend. Zo werd onder andere een regio ‘Gent’
gecreëerd.
Aansluitend werd gevraagd aan de gemeentebesturen om
werkingsgebieden voor te stellen (waarin minstens 1.000
sociale woningen vervat moeten zitten). In februari besliste
de minister hoe de werkingsgebieden er zullen uitzien.
De regio Gent werd gevierendeeld: Gent-stad, Gent-Zuid,
Gent-Oost en Gent/Meetjesland.
Vervolgens dienen alle bestaande woonactoren (willens
nillens?) samen te gaan, volgens een welbepaald stappenplan:
Vooreerst dient een fusie nagestreefd te worden: dit is
uiteraard enkel mogelijk voor woonactoren die in hetzelfde
werkingsgebied actief zijn.
Waar een fusie niet mogelijk is, moet onderzocht worden
in welke mate de bestaande vennootschappen kunnen
gesplitst worden. Het beleid gaat er dan van uit dat
bepaalde woningen worden overgedragen naar een andere
vennootschap, in ruil voor aandelen (en daaraan gekoppeld
bestuursmandaten). Dit kan dus impliceren dat er, in de
nieuwe Raad van Bestuur, vertegenwoordigers kunnen
zitten van gemeentebesturen die niet actief zijn in het
werkingsgebied.
Een dergelijke beslissing kan echter enkel genomen
worden door de Algemene Vergadering van de overlatende
vennootschap en deze uitkomst is mogelijks onzeker.
Wanneer, ten slotte, de bovenstaande stappen niet
gerealiseerd kunnen worden, zal het patrimonium
verkocht moeten worden aan de actieve woonmaatschappij
in het werkingsgebied. Dit kan via onderhandelingen.
Wanneer er geen akkoord wordt bereikt over de prijs, moet
er een aanvraag ingediend worden bij de minister, die
de prijs zal bepalen. Hierin moet gemotiveerd worden
waarom de overdracht niet kan via fusie of splitsing van
de vennootschap.
Elke opbrengst uit deze verkopen moet sowieso opnieuw
geïnvesteerd worden in nieuwbouw- of renovatieprojecten
binnen de 5 jaar.

Werkingsgebieden woonmaatschappijen

LEGENDE
West-Vlaanderen
Brugge-regio
Kortrijk-regio
Kust-Noord
Midwest-Oost
Midwest-West
Oostende-regio
Westhoek-Noord
Westhoek-Zuid
Zuid-West-Vlaanderen-Midden
Zuid-West-Vlaanderen-West
Zuid-West-Vlaanderen-Zuid

Oost-Vlaanderen
Denderregio-Midden
Denderregio-Noord
Denderregio-Zuid
Gent/Meetjesland
Gent-Oost
Gent-Stad
Gent-Zuid
Vlaamse Ardennen-Oost
Vlaamse Ardennen-West
Waasland-Midden
Waasland-Oost
Waasland-West

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Antwerpen-Midden/Noord
Antwerpen-Rupel
Antwerpen-Stad
Antwerpen-Zuidrand
Kempen-Midden
Kempen-Noord
Kempen-Zuid
Rivierenland-Midden
Rivierenland-Oost
Rivierenland-West
Willebroek/Mechelen

WERKGEBIEDEN WOONMAATSCHAPPIJEN

Halle/Vilvoorde-Midden
Halle/Vilvoorde-Noord
Halle/Vilvoorde-Oost
Halle/Vilvoorde-Zuid
Oost-Brabant-Midden
Oost-Brabant-Oost
Oost-Brabant-West

Limburg
Limburg

LEGENDE
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West-Vlaanderen
Brugge-regio
Kortrijk-regio
Kust-Noord
Midwest-Oost
Midwest-West
Oostende-regio
Westhoek-Noord
Westhoek-Zuid
Zuid-West-Vlaanderen-Midden
Zuid-West-Vlaanderen-West
Zuid-West-Vlaanderen-Zuid
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Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Denderregio-Midden
Denderregio-Noord
Denderregio-Zuid
Gent/Meetjesland
Gent-Oost
Gent-Stad
Gent-Zuid
Vlaamse Ardennen-Oost
Vlaamse Ardennen-West
Waasland-Midden
Waasland-Oost
Waasland-West

Wat is de meerwaarde van deze grondige hervorming?

De invoering van een centraal inschrijvingsregister
voor kandidaat-huurders zou als meerwaarde ervaren
kunnen worden. De kandidaat-huurder hoeft zich enkel
nog in te schrijven op één locatie en deze wordt, op zijn
vraag, automatisch doorgestuurd naar eventuele andere
woonactoren. Ook de integratie van de SVK- en SHMwerking zijn zinvol. Voor de kandidaat-huurder maakt het
immers niet uit wie eigenaar is van het pand dat ze zullen
bewonen.
Op vele vlakken kan deze hervorming echter leiden tot
vertragingen in de verdere uitrol van bestaande sociale
woonprojecten.

Antwerpen-Midden/Noord
Antwerpen-Rupel
Antwerpen-Stad
Antwerpen-Zuidrand
Kempen-Midden
Kempen-Noord
Kempen-Zuid
Rivierenland-Midden
Rivierenland-Oost
Rivierenland-West
Willebroek/Mechelen

Vlaams-Brabant
Halle/Vilvoorde-Midden
Halle/Vilvoorde-Noord
Halle/Vilvoorde-Oost
Halle/Vilvoorde-Zuid
Oost-Brabant-Midden
Oost-Brabant-Oost
Oost-Brabant-West

Limburg
Limburg

Verder is het ook niet onlogisch dat een aantal betrokkenen
deze regelgeving aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.
Eender hoe zal de bestaande sociale huurder hier geen enkele
hinder van ondervinden: de bestaande huurcontracten
worden immers overgedragen met alle rechten en plichten.
Ten slotte wordt geen aandacht besteed aan sociale
koopwoningen of sociale kavels. Het beleid vindt dit
blijkbaar niet belangrijk genoeg om op te nemen in de
regelgeving, terwijl de realiteit aantoont dat er hiervoor
een toenemende nood is. Zeker gezien de toenemende
woningprijzen.

Bovendien zal deze hervorming veel tijd en middelen
vergen. Vraag is of we hiermee de slagkracht van de sector
verhogen?

To e k o m s t v a n d e s e c t o r
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Werkin g au ditc omité
Het auditcomité kwam in 2021 drie keer samen.
Volgende zaken werden besproken in het auditcomité:

Dank
Het realiseren van een dergelijk mooi jaarresultaat is enkel
maar mogelijk dankzij de steun, het vertrouwen en de inzet
van velen.

Samenkomst 8/2/2021:

|

Auditrapport ICT en cyberbeveiliging, toelichting
door Jochen Heymans, EY

|

Geplande audits: bepaling volgorde

|

Financiële rapportering aan Raad van Bestuur
- Rekening Courant en/of klasse 5
- Financiële planning: Tool VMSW

|

Opvolging actiepunten uit eerdere audits:
- Leegstandsbeheersing (2017): afgewerkt
- Domiciliefraude (2018): afgewerkt
- Voorraadbeheer (2019)

Samenkomst 14/6/2021:

|

Audit interventietijden Technische dienst
- Keuze auditor
- Vaststellen timing

|

Financiële planning: tool VMSW

|

Opvolging actiepunten uit eerdere audits:
- Voorraadbeheer (2019)
- ICT-veiligheid – cybersecurity en dataprivacy
(2020)

We willen dan ook de medewerkers, de directie en de leden
van de Raad van Bestuur en het auditcomité van harte
danken voor de geleverde prestaties, hun inzet en hun
enthousiasme.
Wij danken ook al onze stakeholders (administratieve,
openbare en gemeentelijke partners) voor hun constructieve
houding en voor hun bijdragen om een betaalbare woning
te kunnen realiseren voor heel wat aanvragers.
Ten slotte willen we onze medewerkers nog eens extra
bedanken voor hun inzet en flexibiliteit in alweer een
vreemd coronajaar. Ook in 2021 moesten we onze manier van
werken aanpassen aan de omstandigheden. Iedereen is zich
echter blijven inzetten, vaak in moeilijke omstandigheden,
om de dienstverlening aan onze (kandidaat-)kopers zo goed
mogelijk te laten verlopen. Waarvoor dank!

Samenkomst 10/11/2021:

|

Auditrapport interventietijden Technische dienst,
toelichting door Stijn Strobbe, Mondea

|

Opvolging actiepunten uit eerdere audits:
- Voorraadbeheer (2019)
- ICT-veiligheid – cybersecurity en dataprivacy
(2020)

|

Bepalen vergaderdata 2022

Het auditcomité gaf op 15 februari 2022 toelichting aan de
Raad van Bestuur over de werking en hun bevindingen.

Man daten
De Algemene Vergadering beëindigt het mandaat van de
heer Mario Pauwels. De Raad van Bestuur stelt voor om
de heer Mario Pauwels opnieuw te benoemen voor een
statutaire periode van 6 jaar.
Met deze Algemene Vergadering eindigt het mandaat van
mevrouw Steffi Beyaert. De Raad van Bestuur stelt voor om
mevrouw Peggy Demoor aan te stellen als bestuurder voor
de gemeente Gavere.
Met deze Algemene Vergadering eindigt het mandaat van
de heer Jean-Paul Corin. De Raad van Bestuur stelt voor om
dit mandaat niet meer te verlengen, in afwachting van de
vorming van de nieuwe woonmaatschappij.
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Bou w werken

In het werkjaar 2021 werden 43 woningen verkocht die
al in 2020 afgewerkt werden. 44 andere woningen en
appartementen werden afgewerkt en verkocht in 2021.

|

De overige 47 afgewerkte woningen zullen pas in 2022
verkocht worden.

VERKOCHT IN 2021
(78 WONINGEN EN 9 APPARTEMENTEN)
|

GENT/WONDELGEM, Lange Velden (2e fase):
24 woningen – Crepain-Binst Architecture
(Antwerpen).
De woningen van de tweede fase in de Lange
Velden werden in 2020 al voorlopig opgeleverd.
De nieuwe straten kregen de namen Marthe
Boëlstraat en Françoise Jeanne Ridderboschstraat.
De aktes werden in maart 2021 ondertekend.

GENT, Hogeweg (Kerktuin):
5 woningen – Bressers Architecten (Gent) + 6
woningen & 9 appartementen - Buro 56 (Gent).
Het project ‘Kerktuin’ werd voorlopig opgeleverd
in juni 2021. De akten voor de woningen werden
in september 2021 ondertekend, die van de
appartementen in oktober 2021.
Er zullen nog 2 appartementen en 1 woning van dit
project (ontwerp Buro56) verkocht worden in 2022.
VERKOOPPRIJS (excl. BTW):

- Type 3/4 C patio: € 125.700
- Type 3/4 G patio: € 133.300
- Type 3/4 C hoek: € 153.000
- Type 3/4 G hoek: € 159.700
- Type 3/4 G midden: € 154.700
- Type 3/5 C midden: € 166.500
- Type 3/5 G patio: € 141.000
GRONDPRIJS: € 260/m²
TOTALE VERKOOPPRIJS in dit project schommelt
tussen € 171.265,64 en € 238.404,72, afhankelijk van
het type woning en de grootte van het lot.

VERKOOPPRIJS (excl. BTW):

9 appartementen
- Type 1/2: € 104.300
- Type 2/3: € 141.500
- Type 2/4: € 141.000
- Type 3/5: € 163.500
6 woningen
- Type A: € 189.800
- Type E: € 153.800
- Type H: € 149.300
- Type I: € 157.600

|

LIEVEGEM/WAARSCHOOT, Bellebargie:
10 woningen – Bressers Architecten (Gent).
De 10 woningen in de Akkerstraat, Bellebargie en
Sint-Jozefshof werden in februari 2021 voorlopig
opgeleverd. De aktes werden in juni 2021
ondertekend.

5 woningen
- Type 3/5: € 148.700
- Type 4/6: € 166.900
GRONDPRIJS: € 240/m²
TOTALE VERKOOPPRIJS in dit project schommelt
tussen € 135.566,84 en € 246.505,99, afhankelijk van
het type en de grootte van het lot.
Bou w werken
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VERKOOPPRIJS (excl. BTW):

VERKOOPPRIJS (excl. BTW):

- Type 3/5 halfopen: € 203.000
- Type 3/5 rijwoning: € 187.800
- Type 3/5 halfopen: € 199.100

- Type 4/5 halfopen: € 214.200
GRONDPRIJS: € 180/m²
TOTALE VERKOOPPRIJS in dit project schommelt
tussen € 283.773,67 en € 302.048,36, afhankelijk van
de grootte van het lot.

GRONDPRIJS: € 185/m²
TOTALE VERKOOPPRIJS in dit project schommelt
tussen € 239.519,99 en € 280.260,88, afhankelijk van
het type woning en de grootte van het lot.

|

LIEVEGEM/WAARSCHOOT, Krakeelhoek:

1 woning – ARKS Architecten (Aalter).
9 woningen van dit project in de Krakeelhoek
en Bliekput werden al in 2020 verkocht. De
verkoopakte van deze laatste woning werd in
maart 2021 ondertekend.

|

ZULTE/MACHELEN, Veerstraat/Dorpsstraat:

14 woningen – Bressers Architecten (Gent).
14 van de 18 nieuwe woningen in de verkaveling
aan de Veer- en Dorpsstraat – met als nieuwe
straatnamen Biestweg en Mauwbeekweg –
werden in 2021 afgewerkt en verkocht. In oktober
en november 2021 werden de verkoopaktes
ondertekend. De overige 4 woningen zullen pas in
2022 verkocht worden.

VERKOOPPRIJS (excl. BTW):

|
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- Type A3: € 218.900

VERKOOPPRIJS (excl. BTW):

GRONDPRIJS: € 185/m²

- Type A rijwoning: € 165.500
- Type A halfopen: € 175.600
- Type B halfopen: € 179.600

TOTALE VERKOOPPRIJS in dit project schommelt
tussen € 260.031 en € 373.370, afhankelijk van het
type woning en de grootte van het lot.

GRONDPRIJS: € 195/m²

OOSTERZELE/SCHELDEWINDEKE, Groot Bewijk:
18 woningen – JUXTA (Gent).
Ook deze koppelwoningen werden in 2020 al
voorlopig opgeleverd, maar de verkoopaktes
werden in maart 2021 ondertekend.

JA ARVERSL AG KLE HET VOLK 2021

TOTALE VERKOOPPRIJS in dit project schommelt
tussen € 230.259,10 en € 288.902,15, afhankelijk van
het type woning en de grootte van het lot.

AFGEWERKT IN 2021
(45 WONINGEN EN 2 APPARTEMENTEN)

IN OPBOUW OP 31/12/2021
(34 WONINGEN EN 27 APPARTEMENTEN)

|

|

GENT, Hogeweg (Kerktuin):

1 woning & 2 appartementen – Buro 56 (Gent).
|

GENT, Hogeweg (Sapinière):

6 woningen - ARKS Architecten (Aalter)
|

7 woningen - Buro 56 (Gent)

|

|

GENT, Hogeweg (Sapinière):

27 appartementen - Bressers Architecten (Gent)

NAZARETH, Stropstraat:

26 woningen – Bureau Bosschem (Nazareth)

|

EVERGEM/ERTVELDE, Hoge Wal (3e fase):

OOSTERZELE/BALEGEM, Huckerstraat:
7 woningen – Buro 56 (Gent)

|

GENT/MARIAKERKE, Zuidbroek:
25 woningen – GDR-architecten (Gentbrugge)

|

GENT/SINT-AMANDSBERG, Waterstraat:
3 woningen – Buro 56 (Gent)

ZULTE/MACHELEN, Veerstraat/Dorpsstraat:

4 woningen – Bressers Architecten (Gent)

Bou w werken
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AAN TE BESTEDEN OM AAN TE VATTEN IN 2022
(52 WONINGEN EN 13 APPARTEMENTEN)
|

AALTER/LOTENHULLE, Congostraat:
9 woningen (2e fase) – Buro 56 (Gent)

|

GENT, Hogeweg (Bernmaaieweg, Scheepslossers

& Zeemanstuin):
23 woningen – Bressers Architecten (Gent) + 14
woningen & 13 appartementen – Buro 56 (Gent)
|

LIEVEGEM/LOVENDEGEM, Verkortingsweg:

6 woningen – Archipl Architecten (Gent)

Aalter/Lotenhulle, Congostraat

Gent, Hogeweg

20
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Gron den

GRONDAANKOPEN IN 2021
Nazareth, Roombaardstraat

Domuva bv

2.763 m2

Gent, Hogeweg, Kerktuin

Percelen grond verkocht bij 11 koopwoningen en
9 koopappartementen

2.792 m2

Gent/Wondelgem, Lange Velden (2e fase)

Percelen grond verkocht bij 24 koopwoningen

4.342 m2

Lievegem/Waarschoot, Bellebargie

Percelen grond verkocht bij 10 koopwoningen

2.369 m2

Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek

Perceel grond verkocht bij 1 koopwoning

Oosterzele/Scheldewindeke, Groot Bewijk

Percelen grond verkocht bij 18 koopwoningen

5.754 m2

Zulte/Machelen, Dorps- en Veerstraat

Percelen grond verkocht bij 14 koopwoningen

4.868 m2

GRONDVERKOPEN IN 2021

705 m2

GRONDRESERVE OP 31/12/2021
LIGGING

BRUTO (M2)

WERF

Aalter
Oostmolenstraat
Knesselare, Kloosterstraat
Lotenhulle, Congostraat/Pittemstraat

6.441
18.141
27.493

Lotenhulle, Heirstraat 18

782

Poeke, Poekedorpstraat 59 (school)

1.017

Poeke, Poekedorpstraat 39 (achterliggend gebouw)

2.215

Deinze
Bachte-Maria-Leerne, Meirebeekstraat

10.415

Hansbeke, Merendreestraat

7.240

Hansbeke, Doornbosstraat

6.027

Petegem, Oostkouter

14.475

Destelbergen
Heusden, Prinsenhof

28.032

Heusden, Stylvoorde

5.068

Evergem
Ertvelde/Kluizen*

2.796

Gent
Hogeweg

7.576

8 woningen en 29 appartementen

Gent/Drongen
Baarle, Noordhout

54.495

Gent/Mariakerke
Zuidbroek

8.902

25 woningen

Gent/Sint-Amandsberg
Ledestraat*

63.617

Gronden
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Kaprijke/Lembeke
Aveschoot

17.390

Lochristi
Beervelde, Kloosterstraat

14.650

Maldegem
Westeindestraat/Bogaerdestraat

4.246

Adegem, Waleweg

6.053

Nazareth
Roombaardstraat

2.763

Merelbeke
Ringvaartstraat

636

Hundelgemsesteenweg/Rodenbachlaan

1.510

Oosterzele
Balegem, Nederstenberg

4.608

Scheldewindeke, Groot Bewijk

6.789

7 woningen

Zulte
Machelen, Dorpsstraat/Veerstraat

TOTAAL
* niet-bebouwbaar – gelegen in groenzone

Nazareth, Stropstraat
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20.007

343.384

4 woningen

Verkopen
In de loop van 2021 werden de verkoopakten verleden voor:
WERF

Gent, Hogeweg

AANTAL

20

VERKOOPPRIJS WONING (BTW NIET INBEGREPEN)

9 appartementen
Type 1/2 - € 104.300
Type 2/3 - € 141.500
Type 2/4 - € 141.000
Type 3/5 - € 163.500

VERKOOPPRIJS
GROND PER M2

€ 240/m2

6 woningen
Type A - € 189.800
Type E - € 153.800
Type H - € 149.300
Type I - € 157.600
5 woningen
Type 3/5 - € 148.700
Type 4/6 - € 166.900

Gent/Wondelgem, Lange Velden (2e fase)

24

Type 3/4 C patio - € 125.700
Type 3/4 G patio - € 133.300
Type 3/4 C hoek - € 153.000
Type 3/4 G hoek - € 159.700
Type 3/4 G midden - € 154.700
Type 3/5 C midden - € 166.500
Type 3/5 G patio - € 141.000

€ 260/m2

Lievegem/Waarschoot, Bellebargie

10

Type 3/5 halfopen - € 203.000
Type 3/5 rijwoning - € 187.800
Type 3/5 halfopen - € 199.100

€ 185/m2

Lievegem/Waarschoot, Krakeelhoek

1

Type A3 - € 218.900

€ 185/m2

Oosterzele/Scheldewindeke, Groot Bewijk

18

Type 4/5 halfopen - € 214.200

€ 180/m2

Zulte/Machelen, Dorps- en Veerstraat

14

Type A rijwoning - € 165.500

€ 195/m2

Type A halfopen - € 175.600
Type B halfopen - € 179.600

TOTAAL

87 woongelegenheden (88 woongelegenheden in 2020)

Sedert de stichting in 1936 tot en met 31/12/2021 werden de volgende groepswoningen verkocht:
GEMEENTE

AANTAL

JAAR VAN UITVOERING

Aalter
· Knokkeweg
· Tervennelaan
Aalter/Kouter, Europalaan

4

1949

30

1953

9

2000

Aalter/Lotenhulle

28

1997 – 2004 - 2017

Deinze/Astene, Snoekstraat

38

2004 – 2019

Deinze/Bachte-Maria-Leerne,
Leernsesteenweg

33

2020

· Cardijnlaan

72

1972 – 1974 – 1976

· De Cluyse

15

2000 – 2003

Deinze/Landegem

36

1997 – 2005 – 2009

Deinze/Merendree

6

Deinze/Hansbeke

2002

Ve r k o p e n
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Deinze/Petegem
· Leie

81

1959 – 1961

· Stijn Streuvelslaan

55

1994 – 2000 – 2009 – 2015

De Pinte

106

1974 – 1976 – 1978

Destelbergen “De Borrems”

126

1978 – 1980 – 1985 – 1986 – 1988

Destelbergen/Heusden

124

1986 – 1989 – 1990 – 1992 – 1995 – 1999 - 2004 – 2008

Eeklo

157

1965 – 1967 – 1969 – 1977 – 1979 – 1981

Eeklo/Zandvleuge

16

2002

Eeklo/Raamstraat

4

2005

Eeklo/Stassano

9

2005

2

1938

Evergem
· Doornzele
· Kerkbrugge
· Christoffelweg

42
11

1952 – 1958
2015

Evergem/Ertvelde
· Kluizen

145

1973 – 1977 – 1980 – 1985 – 1990 – 1994 – 2002 – 2011 – 2015

· Hoge Wal

18

2008 – 2012

Evergem/Sleidinge, Oostveld

42

2002 – 2005 - 2017

Evergem, Vierlinden

21

2004

Gavere/Asper, St. Janswijk

157

1970 – 1973 – 1978 – 1980 – 1982 – 1987 – 1988

Gavere, Middelwijk

16

2008

Gent, Biezenstuk

12

2012

Gent, Dok Oost, Kompasplein

6

2020 (doorverkocht – private sector)

Gent, Gasmeterlaan

2

1998

Gent, Elsstraat

1

2000

Gent, Kemp- en Virginiastraat
Gent, Hekelaarsstraat

65

1996 – 1997 – 1999 – 2003 - 2008

5

2001

9 + 11

2021

Gent, Loodsenstraat

2

2003

Gent, Einde Were, Overzet

2

2015

Gent, Tussen ’t Pas

3

2002

Gent, Sint-Theresiastraat

13

2009

Gent, Achtermuide, Vorkstraat

21

2015

· Rozenlaan

40

1958

· Luchteren

76

1968

141

1986 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1994

Gent, Hogeweg

Gent/Drongen

Gent/Gentbrugge
· Gentbruggekouter

12

2003

7

2014

Gent/Mariakerke

19

1997

Gent/Oostakker, Wolfputstraat

36

2020

· Sas en Bassijn
· Trefil Arbed

Gent/Sint-Amandsberg

24

· Achterstraat

6

1994 – 2006

· Aannemerstraat

1

2004

· Hippodroomlaan

14

1998

· Draverstraat

47

1999 – 2003 – 2004
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Gent/Wondelgem
· Oogststraat

20

2007

· Viermeersen

19

2013

· Lange Velden

24

2018

24

2021

Gent/Nieuw Gent

5

2005

Gent/Desteldonk

5

2005

Kaprijke/Lembeke

57

Kaprijke, Zuidstraat

1978 – 1981 – 2014

8

1994

Lievegem/Lovendegem
· Kerkelare
· Schoordam

6

2016

10

2018

10

2021

Lievegem/Waarschoot
· Bellebargie
· Krakeelhoek

9+1

2020 - 2021

Lochristi/Zaffelare

16

1949 - 2014

Lochristi, Kapelleken

24

1996 - 2007

Lochristi/Beervelde

17

2007

Maldegem, Tuinwijk

30

1957

Maldegem/Adegem

71

1985 – 1988 – 1991 – 1998 – 2007 – 2014

Maldegem, Vakekerkweg

3

2008

Maldegem, Mottedreef

6

2016

Melle, Gontrode Heirweg

67

1997 – 2008 - 2011

Merelbeke, Melsen

20

1948 – 1956

Merelbeke, Dijsegem

28

2005 - 2019 (doorverkocht – private sector)

Nazareth

27

1954 - 1958

Nazareth, Drapstraat

24

2017

Oosterzele/Scheldewindeke

6

1947

18

2021

Oosterzele/Balegem

82

1981 – 1986 – 1989 – 1992 – 1995 – 2001 – 2005 – 2010

Oosterzele/Gijzenzele

51

1981 – 1987 – 1989 – 2013

· Rommelsweg

14

1956

· Beukenhof

31

1973 – 1979

Sint-Laureins

Sint-Laureins/Sint-Jan-In-Eremo, Vlasbloem

4

2020

Wachtebeke
· Bloemenwijk

124

· Groenstraat

28

1973 – 1978 – 1980 – 1983 – 1987 – 1989 – 1990 – 1992
2000 – 2006 - 2018

· Biriwijk

63

1976 – 1980 – 1982 – 1985

· Anglo Belge

14

2010

81

1977 – 1982 – 1986 – 1989 – 1991 – 2002

Zulte

Zulte/Machelen
· Tuinwijk

8

1996

· Veerstraat

14

2021

Zulte/Olsene, Vogelzang

10

1996

· Dorp

TOTAAL

2.956 + 87 = 3.043 woningen

Ve r k o p e n

25

L enin gen

Tussen 1 januari en 31 december 2021 werden 57 dossiers
opgestart, goed voor een bedrag van 10.344.154 euro.

6 BUITEN ONS WERKGEBIED
REGIO

In totaal werden 69 akten verleden in 2021. Dat was goed
voor een bedrag van 12.253.181 euro.
Van de 69 afgewerkte dossiers waren er 40 ontleners (of
57,97%) met de Belgische nationaliteit en 29 ontleners (of
42,03%) met een buitenlandse nationaliteit.

AANTAL
WONINGEN

Antwerpen
Willebroek
Oost-Vlaanderen
Herzele
Lokeren
Sint-Lievens-Houtem
Zele

Sinds juli 2020 hebben leningen een vaste rentevoet,
afhankelijk van de duurtijd van het krediet. Het gaat om
1,60% op 20 jaar, 1,80% op 25 jaar en 2,00% op 30 jaar.

West-Vlaanderen
Menen

De 69 dossiers waarvan de leningsakten in 2021 werden
getekend, lagen verspreid over de volgende gemeenten:

TOTAAL

PERCENTAGE

16,67%
1
66,67%
1
1
1
1
16,67%
1

6

100%

De maximale leningsbedragen werden als volgt vastgesteld:

63 BINNEN ONS WERKGEBIED

Voor de groepsbouw:

·
REGIO

Gent (centrum)

AANTAL WONINGEN

19

·

Randgemeenten Gent
Gentbrugge

2

Ledeberg

2

Mariakerke

1

Sint-Amandsberg

3

Wondelgem

4

Zwijnaarde

1

Buiten Gent
Deinze

2

·

Maximum 100% van de verkoopprijs (woning + grond +
BTW).
De prijs van de grond + woning + BTW wordt ontleend
aan de rentevoet afhankelijk van het NBI van het laatst
gekende aanslagbiljet der belastingen.
Er kan ook 12.500 euro geleend worden voor de afwerking
van de woning voor keuken, vloeren en badkamer.

Deze regelgeving is en blijft van toepassing op de projecten
die opgenomen zijn op de overgangslijst koop én op de
projecten waar ooit subsidies voor werden toegekend (zoals
SV, SBE en SSI). Voor de projecten die daar niet onder vallen,
zijn de maximale verkoopwaarden vastgelegd op basis van
het nieuwe overdrachten- en leningenbesluit en opgedeeld
in drie clusters (zie hieronder).

Destelbergen

1

Eeklo

6

Evergem

9

Voor de individuele verrichtingen:

Lievegem

1

Maldegem

1

Aankoop- en saneringsleningen: sinds 1 september
2019 worden de steden en gemeenten in Vlaanderen
onderverdeeld in 3 clusters. De maximale verkoopwaarde
per cluster werd vastgelegd in het nieuwe leningenbesluit.
Dit bedrag kan verhoogd worden, afhankelijk van de
kinderlast.

Merelbeke

1

Wachtebeke

2

Zelzate

8

TOTAAL

63

De maximale verkoopwaarde voor individuele verrichtingen
en groepsbouw (grond + woning) werd als volgt vastgesteld:
| Voor cluster 0: € 235.400
| Voor cluster 1: € 259.000 (= cluster 0 + 10%)
| Voor cluster 2: € 282.500 (= cluster 0 + 20%)
Er geldt voor elk kind jonger dan 6 jaar een verhoging:

> bij individuele verrichtingen: vanaf het derde
kind
> bij groepsbouw: vanaf het eerste kind
|
|
|
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Voor cluster 0 bedraagt dit € 11.800
Voor cluster 1 bedraagt dit € 13.000
Voor cluster 2 bedraagt dit € 14.200

VOLGENDE LENINGSAKTEN WERDEN VERLEDEN:
HOOFDSOMMEN

SINDS DE STICHTING IN 1936 TOT 31/12/2021
WERDEN 7.836 LENINGEN TOEGESTAAN VOOR:

LEVENSVERZEKERINGSPREMIE

a) hoofdsommen lening

69 leningen voor privébouw

€ 12.253.181,00

-

b) levensverzekeringspremie

87 leningen voor groepsbouw

€ 19.275.264,76

-

TOTAAL

TOTAAL: 156

€ 671.895.598,16
€ 4.747.425,00

€ 676.643.023,16

€ 31.528.445,76

(173 in 2020)

A antal kan didaten per gem e ente
Op 31/12/2021 stonden 2.622 kandidaat kopers ingeschreven
op de geopende wachtlijsten in Vlareko. In de loop van het
jaar werden 656 nieuwe kandidaat-kopers ingeschreven
en 495 kandidaat-kopers geschrapt van de wachtlijst.
PROJECTOMSCHRIJVING INSCHRIJVING

Aalter/Knesselare
Assenede/Moerbeke/Zelzate

AANTAL

39
7

De Pinte

70

Deinze

58

Deinze/Astene

40

Destelbergen

129

Eeklo

15

Ertvelde

23

Ertvelde/Hoge Wal

28

Evergem

135

Gans werkgebied/wederinkopen

25

Gavere

36

Gent

154

Gent/Brugse Poort

45

Gent/Gentbrugge

164

Gent/Mariakerke

228

Gent/Muide-Meulestede

25

Gent/Oostakker

129

Gent/Sint-Amandsberg

198

Gent/Wondelgem

179

Kaprijke

13

Lembeke/Kavels

0

Lijst Garages/gans werkgebied
Lijst Kavels (uitgezonderd Lembeke, Lochristi,
Melle)
Lochristi
Lochristi/Beervelde
Lochristi/Kavels
Lovendegem/Zomergem

0
10
105
62
6
50

Maldegem

7

Maldegem/Adegem

7

Melle
Melle/Kavels

138
7

Merelbeke

129

Nazareth

89

Nevele

31

Oosterzele

51

Sint-Laureins

5

Sint-Martens-Latem

63

Waarschoot

42

Wachtebeke

38

Zulte

42

TOTAAL

2.622

Leningen
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6 personen
1 persoon

5 personen

4 personen

Profiel van de kopers

2 personen

3 personen

GEZINSSITUATIE VAN DE KOPERS

Van de kopers is 45% van het mannelijk geslacht en 55% van
het vrouwelijk geslacht.

1 persoon = alleenstaande

20%

2 personen = alleenstaande met 1 kind

8%

2 personen = koppel

12%

3 personen = alleenstaande met 2 kinderen

6%

3 personen = koppel met 1 kind

11%

4 personen = alleenstaande met 3 kinderen

3,5%

4 personen = koppel met 2 kinderen

28%

5 personen = koppel met 3 kinderen

3,5%

6 personen en meer = koppel met 4, 5 en 6
kinderen

45%

20-30 jaar
55%

41-50 jaar

INKOMENSQUINTIEL VAN DE KOPERS

8%
31-40 jaar

1e quintiel = NBI € 17.000

6 personen
1 persoon

5 personen

+ 51 jaar

48%

2e quintiel = NBI € 27.000

36%

3e quintiel = NBI € 42.500

15%

4e quintiel = NBI € 66.000

1%

4 personen
2 personen

4e quintiel
3e quintiel

3 personen

37,5% van de kopers is alleenstaand, waarvan 20% zonder
kinderen. 62,5% van de kopers is een koppel, waarvan
50,5% met kinderen. Van die koppels is 43% gehuwd, 21%
samenwonend.

1e quintiel

2e quintiel

6 personen
1 persoon
5
personen
CONCLUSIE: De koopwoningen die in 2021

verkocht
werden, gingen vooral naar koppels met kinderen.
+ 51 jaar

20-30 jaar

4 personen
LEEFTIJD
VAN DE KOPERS

2 personen

41-50 jaar
20-30-jarigen

31-40-jarigen

20%
45%

3 personen

41-50-jarigen

31-40 jaar

51 jaar en ouder

22%
13%

CONCLUSIE: De koopwoningen werden in 2021 hoofdzakelijk verkocht aan de twee laagste inkomstenquintielen.

Van de kopers heeft 35% het statuut van ‘bediende’, 47% is
‘arbeider’. 3% heeft het statuut van ‘zelfstandige’, 2% dat
van ‘werkloze’ en 7% is ‘huisvrouw’. 6% heeft het statuut
van ‘invalide’.
invalide
huisvrouw
werkloos
zelfstandige

CONCLUSIE: De koopwoningen gingen in 2021 vooral
naar de leeftijdsgroep van de 31-tot-40-jarigen. 80% van
de koopwoningen gingen naar mensen ouder dan 31.
+ 51 jaar
4e quintiel20-30 jaar
3e quintiel

41-50 jaar
1e quintiel

2e quintiel
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31-40 jaar

arbeider

bediende

Re sultaten tev re denh eidsm e tin g
Op het moment dat de akte verleden wordt, krijgt elke koper de vraag om een tevredenheidsmeting in te vullen. In 2021
vulden de kopers van 81 van de 87 verkochte woningen en appartementen de vragenlijst in, zodat onze resultaten 100%
representatief zijn. Het gaat om:
|
|
|
|
|

GENT, Hogeweg, Kerktuin – 11 woningen en 5 (van de 9) appartementen
GENT/WONDELGEM, Lange Velden (2e fase) – 24 woningen
LIEVEGEM/WAARSCHOOT, Bellebargie – 10 woningen
OOSTERZELE/SCHELDEWINDEKE, Groot Bewijk – 18 woningen
ZULTE/MACHELEN, Dorps- en Veerstraat – 13 (van de 14) woningen

1 = ONTEVREDEN

2 = MINDER TEVREDEN

3 = MIDDELMATIG TEVREDEN

4 = GOED

5 = ZEER TEVREDEN

VRAAG

1

2

3

4

5

Totaal

Gemiddelde

Verstaanbaarheid inschrijvingsdocumenten koopwoningen

0

0

2

32

47

81

4,55

Gunstige ligging SHM

1

1

9

34

36

81

4,27

Openingsuren SHM

0

0

11

29

41

81

4,37

Telefonisch onthaal

0

0

5

21

55

81

4,62

Onthaal ter plaatse

0

0

0

20

61

81

4,75

Behandeling van e-mailverkeer

1

0

2

9

69

81

4,77

Duidelijk verstaanbare uitleg brochure koopwoningen

0

0

2

18

61

81

4,73

Volledigheid toewijzingsprocedure koopwoningen

0

1

1

18

61

81

4,71

Vriendelijkheid personeel bij persoonlijk bezoek

0

0

1

10

70

81

4,85

Professionaliteit bij de SHM

0

0

2

13

66

81

4,79

Algemene tevredenheid SHM

0

0

0

23

58

81

4,71

Totaal

2

2

35

227

625

891

4,65

70,14% is zeer tevreden / 25,48% is goed tevreden / 3,93% is middelmatig tevreden / 0,45% is minder tevreden

De conclusie is dat 95,62% goed tot zeer tevreden is over de dienstverlening van onze maatschappij.
De 4,38% die minder tevreden is, klaagt vooral over:
| De openingsuren van de SHM.
| De communicatie over technische kwesties met de verantwoordelijke binnen de Dienst Projecten, die niet, zeer
|

gebrekkig of veel te lang op zich laat wachten.
De communicatie rond klusjesdag(en) die volgens de kopers vroeger en beter kan gebeuren. Ze willen meer tijd
om zich op de klusjesdagen te voorzien, zeker als het om meerdere dagen gaat.

De algemene conclusie is dat we de laagste scores halen met betrekking tot de ligging en de openingsuren van onze
maatschappij en de hoogste scores met betrekking tot de professionaliteit en de klantvriendelijkheid van het personeel bij
een persoonlijk bezoek.

Klachten
Kleine Landeigendom Het Volk ontving in 2021 twee klachten. Deze kwamen van kopers van eenzelfde bouwproject. Beide
klachten gingen over het lang aanslepen van werken die nog door de aannemer uitgevoerd moesten worden.

Resultaten tevredenheidsmeting
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Pers on e el
PERSONEELSBEZETTING
Kleine Landeigendom Het Volk telt 4,4 VTE. In 2021 heeft geen enkel personeelslid de organisatie verlaten noch werden
er bijkomende medewerkers aangeworven.
COLLECTIEF GEVOLGDE OPLEIDINGEN IN 2021
DATA

OPLEIDING

LESGEVER

DOOR WIE GEVOLGD

16/02/2021
18/02/2021

Sharepoint

Xylos (webinar)

Martine De Schepper
Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans
Bianca Weytens

5x7

30/03/2021

MS Teams

Xylos (webinar)

Martine De Schepper
Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans
Bianca Weytens

5x3

Totaal aantal uren collectief gevolgde opleidingen

AANTAL UREN

50

INDIVIDUEEL GEVOLGDE OPLEIDINGEN IN 2021
DATA

OPLEIDING

LESGEVER

DOOR WIE GEVOLGD

08/02/2021

Softwareprogramma Avaya

Telenet

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans
Bianca Weytens

1
1
1
1

22/03/2021

Vlaamse woonlening

VWF (webinar)

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans

1
1
1

04/05/2021

Fraude opsporen in de strijd tegen
witwaspraktijken

Febelfin (webinar)

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans

3
3
3

08/06/2021
17/06/2021

Brand- en schuldsaldoverzekering

Insert (webinar)

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans

3
3
3

11/06/2021
09/09/2021

Anti witwas en GDPR

VWF

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans

7
7
7

21/06/2021
19/10/2021
03/12/2021

MiFid en IDD

VWF

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans

7
7
7

22/06/2021

BTW op vastgoed van SHM’s

VMSW

Bianca Weytens

3

23/09/2021
04/10/2021

GDPR awareness sessie

DPO KLE (Polis)
(webinar)

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans
Bianca Weytens

1
1
1
1

05/10/2021
08/10/2021

Renteloze energielening

VWF

Fatima El Asjadi
Katrien Naesens
Chantal Sysmans

2
2
2

05/10/2021

FiAdPro – sessie 3: nulsaldi relaties – vrije lijsten
– de BTW-aangifte

Woonpartners

Bianca Weytens

2,5

14/10/2021

Woningkenmerken voor gevorderden

VMSW

Bianca Weytens

3

22/10/2021

Opleiding brandblussen

Syntra

Chantal Sysmans

2

Totaal aantal uren individueel gevolgde opleidingen
Totaal aantal uren gevolgde opleidingen
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AANTAL UREN

87,5
137,5

Het vormingsbeleid van Kleine Landeigendom Het Volk
kan aan de hand van 2 parameters geëvalueerd worden:

1. Participatiegraad

2. Duur

Deze indicator geeft de verhouding van het aantal
personeelsleden dat aan ten minste één vormingsactiviteit
heeft deelgenomen dat jaar ten opzichte van het totaal aantal
personeelsleden dat op 31 december van dat betreffende
jaar in dienst was.

De duur van de vorming, training en opleiding (VTO)
geeft de verhouding weer van het aantal uren dat besteed
werd aan vorming ten opzichte van het totaal te presteren
arbeidsuren in datzelfde jaar.

De participatiegraad toont aan hoe de deelname over de
personeelsleden gespreid is en of elke medewerker de
mogelijkheid heeft gekregen om aan één of meerdere
vormingsactiviteiten deel te nemen.
De participatiegraad voor KLE Het Volk bedroeg in 2021
100%. In 2020 was dit 77,27%.

Het geeft een indicatie van de intensiteit van de door de
personeelsleden geleverde inspanningen met betrekking
tot vorming ten opzichte van het totaal aantal gepresteerde
arbeidsuren.
In 2021 bedroeg het aandeel van de uren besteed aan
vorming 137,5 uren. Ten opzichte van een totaal van 6.895
geleverde arbeidsuren geeft dit een verhouding van 1,99%.
Dat is een forse stijging in vergelijking met 2020: vorig jaar
bedroeg het percentage 0,65%.

Oosterzele/Balegem, Huckerstraat
Personeel
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We houden eraan onze oprechte dank te
betuigen aan de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen voor de goede en vlotte
samenwerking en aan de directie en het
personeel voor de voorbeeldige wijze waarop
zij hun omvangrijke taak vervuld hebben.
De cijfers van de jaarrekening op de volgende pagina’s werden
toegelicht aan de leden van het CPBW op dinsdag 26 april 2022.

Balan s en
Re sultatenrekenin g
n a w in s t verdelin g

cvba – so Kleine Landeigendom Het Volk
Ravensteinstraat 12
9000
GENT
Jaarverslag van de Raad van Bestuur van 19 april 2022 aan de gewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders
Geachte leden,
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen, brengen wij u hiermede verslag uit over
de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 2021 aan uw goedkeuring voor te
leggen.
1. Commentaar bij de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van
zaken en de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en
onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.
Deze commentaar gaat uit van de balans na winstverdeling en geldt bijgevolg onder voorbehoud van
goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverwerking door de jaarvergadering.
Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Uit de jaarrekening blijkt :
Passiva
Voor wat betreft de rubriek schulden op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen ligt het
bedrag van € 2.963.389,60 in lijn met de te verkopen projecten in het boekjaar 2022.
De aflossingen van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, zijn te voldoen
naarmate de onroerende goederen bestemd voor verkoop zich realiseren. Aldus blijft de liquiditeit
van de vennootschap gehandhaafd.
Opbrengsten
De bedrijfsopbrengsten stegen van € 18.469.162,93 naar € 20.572.261,91 door het hoger aantal
verkochte woningen. De opbrengsten die worden toegekend door de VMSW als vergoeding voor het
uitstaand krediet daalden licht van € 652.874,24 naar € 636.668,57.
De vergoedingen voor vroegtijdige verkopen stegen sterk van € 58.346,60 naar € 112.563,61.
De financiële opbrengsten stegen licht van € 7.195,65 naar € 7.626,07.
Kosten
De bedrijfskosten stegen van € 16.575.415,22 naar € 17.570.197,06 en liggen in lijn met de stijging in
de bedrijfsopbrengsten. De financiële kosten daalden van € 227.054,28 naar € 189.076,51.
Resultaat
Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van € 2.697.229,97.
Na winstverdeling is het eigen vermogen gestegen tot € 33.208.472,91 of 64.28 % van het totaal
vermogen.
Risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt zijn zo goed als
onbestaande.

2. Belangrijke gebeurtenissen na jaarafsluiting
Er hebben zich na de jaarafsluiting per 31 december 2021 geen belangrijke gebeurtenissen
voorgedaan.
3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
Er zijn geen omstandigheden te melden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden.
4. Onderzoek en ontwikkeling
Er zijn geen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te melden.
5. Bestaan van bijkantoren van de vennootschap
De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht, noch in België, noch in het buitenland.
6. Tegenstrijdig belang
De Raad van Bestuur heeft geen kennis van tegenstrijdige belangen.
7. Bijzondere verrichtingen
De Vennootschap is niet overgegaan tot een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan
kapitaal.
8. Inzake het gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap en voor zover zulks van
betekenis is voor de beoordeling van activa, passiva, financiële positie en resultaat
Niet van toepassing.
9. Sociaal oogmerk
De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de
werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van
de vennootschap te bevorderen. Voor meer informatie over de werking van de maatschappij
verwijzen wij naar ons uitgebreid jaarverslag op onze website: www.klehetvolk.be.
10. Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Ten slotte verzoeken wij u de jaarrekening per 31 december 2021 goed te keuren en kwijting te
verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaten tijdens het
afgelopen boekjaar.
Gent, 19 april 2022
Voor de Raad van Bestuur
H. Heyse
Directeur

L. Vervloet
Voorzitter
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Gewestelijke
Maatschappij voor de Kleine Landeigendom "Het Volk" CV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2021
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van
commissaris van Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom "Het Volk" CV (de “Vennootschap”). Dit
verslag omvat ons oordeel over de balans op 31 december 2021, over de resultatenrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2021 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Jaarrekening”) en omvat
tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en
ondeelbaar.
Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 21 mei 2019, overeenkomstig het voorstel
van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen
over de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. We hebben de wettelijke controle van de Jaarrekening van
de Vennootschap uitgevoerd gedurende minstens 10 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de Jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de
Jaarrekening van Gewestelijke Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom "Het Volk" CV, die de balans op
31 december 2021 omvat, alsook de
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die
datum en de toelichting, met een balanstotaal van €
51.231.393,44 en waarvan de resultatenrekening afsluit
met een winst van het boekjaar van € 2.697.229,97.
Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw
beeld van het vermogen en van de financiële toestand
van de Vennootschap per 31 december 2021, alsook
van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum
is afgesloten, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd in
overeenstemming met de International Standards on
Auditing (“ISAs”). Onze verantwoordelijkheden uit
hoofde van die standaarden zijn nader beschreven in
het gedeelte “Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de Jaarrekening” van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant
zijn voor de controle van de Jaarrekening in België
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de
aangestelden van de Vennootschap de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
voor het opstellen van de Jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen van de Jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel en
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en
reglementaire voorschriften, alsook voor een systeem
van interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van de
Jaarrekening die geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Besloten vennootschap
Société à responsabilité limitée
RPR Brussel – RPM Bruxelles – B.T.W. - T.V.A. BE 0446.334.711 – IBAN N° BE71 2100 9059 0069
*handelend in naam van een vennootschap/agissant au nom d’une société
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet
detecteren van een van materieel belang zijnde
afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is
van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten,
omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van het systeem van interne
beheersing;

In het kader van de opstelling van de Jaarrekening is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten
van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar
continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit
verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling tenzij het bestuursorgaan
het voornemen heeft om de Vennootschap te
vereffenen of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten
of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle
over de Jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke
mate van zekerheid over de vraag of de Jaarrekening als
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons
oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is
geen garantie dat een controle die overeenkomstig de
ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel
belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen
kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten
en worden als van materieel belang beschouwd indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel
of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen
door gebruikers op basis van de Jaarrekening,
beïnvloeden.

•

het verkrijgen van inzicht in het systeem van
interne beheersing dat relevant is voor de
controle, met als doel controlewerkzaamheden op
te zetten die in de gegeven omstandigheden
geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven
van een oordeel over de effectiviteit van het
systeem van interne beheersing van de
Vennootschap;

•

het evalueren van de geschiktheid van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid
van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;

•

het concluderen van de aanvaardbaarheid van de
door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling, en op basis van de
verkregen controle-informatie, concluderen of er
een onzekerheid van materieel belang bestaat met
betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over
de mogelijkheid van de Vennootschap om de
continuïteit te handhaven. Als we besluiten dat er
sprake is van een onzekerheid van materieel
belang, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in
ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot op de datum van
ons commissarisverslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat de continuïteit van de
Vennootschap niet langer gehandhaafd kan
worden;

•

het evalueren van de algehele presentatie,
structuur en inhoud van de Jaarrekening, en of
deze Jaarrekening de onderliggende transacties en

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het
wettelijk, reglementair en normatief kader dat van
toepassing is op de controle van de Jaarrekening in
België na. De wettelijke controle biedt geen zekerheid
omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de
Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de
doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de
bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft
genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden
inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling staan hieronder
beschreven.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig
de ISAs, passen wij professionele oordeelsvorming toe
en handhaven wij een professioneel-kritische instelling
gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat
de Jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van
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gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot
een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan, onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van de

controle en over de significante controlebevindingen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing die we identificeren gedurende
onze controle.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van
de boekhouding, alsook voor het naleven van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van
de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de
Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België
van toepassing zijnde ISAs, is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, het jaarverslag over de Jaarrekening,
alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten te verifiëren, alsook verslag over deze
aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag over de
Jaarrekening
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke
werkzaamheden op het jaarverslag over de
Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de Jaarrekening
overeen met de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar,
enerzijds, en is dit jaarverslag over de Jaarrekening
opgesteld overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
anderzijds.
In de context van onze controle van de Jaarrekening,
zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen,
op basis van de kennis verkregen in de controle, of het
jaarverslag over de Jaarrekening een afwijking van
materieel

belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of
anderszins misleidend is. In het licht van de
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij
geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermeldingen betreffende de sociale balans
De sociale balans, neer te leggen overeenkomstig
artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua
vorm als qua inhoud, de door de wet vereiste
inlichtingen, en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties op basis van de informatie waarover wij
beschikken in ons controledossier.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben
geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de Jaarrekening en zijn in de
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven
tegenover de Vennootschap.
Er werden geen bijkomende opdrachten die
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
Jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en waarvoor
honoraria verschuldigd zijn, verricht.

Andere vermeldingen
•

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt
belang, werd de boekhouding gevoerd
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde
wettelijke en reglementaire voorschriften.

•

De resultaatverwerking, die aan de algemene
vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met
de wettelijke en statutaire bepalingen.
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•

In het kader van ons mandaat voerden wij een
opdracht uit in toepassing van art 6:116 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inzake uitkering van een dividend van € 716,50 dat
werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering
gehouden op 18 mei 2021.

•

Wij hebben geen kennis van verrichtingen of
beslissingen die in overtreding met de statuten of
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zijn gedaan of genomen en die in ons verslag
zouden moeten vermeld worden.

Gent, 3 mei 2022
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door

Lieve Cornelis *
Partner
* Handelend in naam van een BV
22LC0094
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