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de Maatschappij voor de huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg geleverde prestaties. Het 
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1. INLEIDING 

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatie-

beoordeling van de SHM Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist-op-den-

Berg. 

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 

de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestings-

maatschappijen (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 gebruikt gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s 

onderling vergelijkbare gegevens. De methode biedt evenwel 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 (SD), waaraan 

de SHM een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen (OD), waarvoor de 

SHM verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, 

met name: 
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; 

http://www.visitatieraad.be/
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 Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten of 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.  Per prestatieveld formuleert de visitatiecommissie een eindoordeel. Dit eindoordeel komt 

overeen met de laagste score die is toegekend voor één van de operationele 

doelstellingen die tot dit prestatieveld behoren. 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. 

1.8. Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s formuleert de 

visitatiecommissie een eindoordeel. 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 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. 

1.9. 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 komen 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. 

 

mailto:info@visitatieraad.be
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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 n.v.t. 

OD 1.3 De SHM brengt sociale kavels op de markt Goed 

OD 1.4 
De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en 
sociale 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 GOED 

OD 2.1 
De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging 
van het woningpatrimonium waar nodig 

Uitstekend 

OD 2.2 De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid Goed 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar Goed 

PV 3 BETAALBAARHEID VAN WONEN GOED  

OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust Goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust Goed 

PV 4 SOCIAAL BELEID VOOR VERBETERING VATBAAR 

OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Voor verbetering vatbaar 

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan Voor verbetering vatbaar 

OD 4.3 
De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij 
wijkbeheer 

Voor verbetering vatbaar 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed 

PV 5 INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID VOOR VERBETERING VATBAAR 

OD 5.1 De SHM is financieel leefbaar Goed 

OD 5.2 De SHM beheerst haar kosten goed Goed 

OD 5.3 
De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en 
domiciliefraude 

Goed 

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 interne controlesysteem Goed 

OD 5.7 De SHM is bereid tot verandering en verbetering Voor verbetering vatbaar 

PV 6 KLANTVRIENDELIJKHEID VOOR VERBETERING VATBAAR 

OD 6.1 De SHM informeert burgers snel en duidelijk Goed 

OD 6.2 
De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en 
duidelijk 

Goed 

OD 6.3 De SHM meet de tevredenheid van klanten Voor verbetering vatbaar 
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 

3.1. Beschrijving SHM 

De Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg werd opgericht op 18 

april 1921. De eerste woningen werden in 1923 gebouwd in de Oude Tuinwijk in Heist-op-den-

Berg (centrum) en in Putte. Vrij snel nadien werden woningen gebouwd in de deelgemeenten 

Schriek (vanaf 1925), Itegem (vanaf 1925), Booischot (vanaf 1925), Wiekevorst (vanaf 1939) en 

Hallaar (vanaf 1957).  

Eind 2011 beheerde de SHM 1.165  woningen en appartementen in Heist-op-den-Berg en Putte. 

Hiervan waren er 33 woningen structureel (omwille van renovatie- of afbraakplannen) leegstaand. 

De SHM beschikt over een aanzienlijke grondreserve van 144.343 m² waarvan een groot deel 

(>50.000 m²) reeds lang in bezit is. De SHM geeft ook aan dat een deel van deze gronden 

(55.363m² : Rashoevewijk, Heist-op-den-Berg) wellicht niet of moeilijk ontwikkelbaar is, door de 

kenmerken van de ondergrond en de waterhuishouding. Momenteel zoekt de SHM in dit verband 

samen met de gemeente en de VMSW nog naar oplossingen.  

In het werkgebied zijn nog volgende andere SHM’s actief:  
- Gewestelijke Mij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken: bouwt en 

verkoopt enkel sociale koopwoningen 
- SHM De Zonnige Kempen: verhuurt voornamelijk sociale woningen 

De SHM beschikt over een vrij kleine werkorganisatie die bestaat uit de directeur, een technisch 

verantwoordelijke, een boekhoudster, 2 administratieve medewerkers en 1 persoon die de 

sociale dienstverlening verzorgt. Daarnaast beschikt de SHM over 2 arbeiders. 

De SHM verhuurt ongeveer 840 van haar 1.165 woongelegenheden aan één- of 

tweepersoonshuishoudens. Het aandeel alleenstaande huurders ligt op 40,62%, wat iets lager ligt 

dan bij de meeste andere SHM’s in Vlaanderen.  

De mediaan huurprijs ligt vrij laag in vergelijking met de andere SHM’s en bedraagt 199 euro per 

maand voor een appartement en 265 euro voor een woning.  

Eind 2011 stonden 713 kandidaat-huurders bij de SHM op de wachtlijst voor een sociale 

huurwoning. Eind 2010 waren dit er nog 829. 

Qua leeftijdstructuur stellen we vast dat bij een vierde van de huurdershuishoudens van de SHM 

het gezinshoofd ouder is dan 65 jaar. Bij meer dan 75% van de SHM’s ligt dit percentage hoger en 

in het werkgebied bedraagt het aandeel 65-plussers minder dan 20%. Nog eens iets minder dan 

20% van de inwoners in het werkgebied is tussen de 18 en 34 jaar en ongeveer 44% bevindt zich 

in de categorie 35-64 jaar. 

3.2. Beschrijving omgeving  

In het werkgebied van de SHM zijn er circa 23.000 huishoudens. Verwacht wordt dat dit zal 

toenemen tot ongeveer 25.900 tegen 2020 en tot 27.500 tegen 2030.  
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Het aandeel sociale woningen in het werkgebied ligt op 5,54%. Dit percentage omvat enkel sociale 

huurwoningen van SHM’s (eventuele woningen van SVK’s, gemeente of OCMW of VWF werden 

niet meegeteld in dit %). Op basis van de voortgangstoets met betrekking tot het BSO tellen we 

eind 2011 1.402 sociale huurwoningen in het werkgebied. Daarmee werden reeds 74 van 384 

bijkomende sociale huurwoningen van het BSO gerealiseerd. Op basis van de voortgangstoets met 

betrekking tot het BSO koopwoningen werd eind 2011 1 woning van de 161 sociale 

koopwoningen gerealiseerd. De mediaan verkoopprijs van een gewone woning in het werkgebied 

ligt eind 2011 op 202.500 euro. Dit wil zeggen dat er exact evenveel woningen werden verkocht 

aan een duurdere prijs dan er woningen verkocht werden aan een lagere prijs. T.o.v. 5 jaar eerder 

is deze mediaan verkoopprijs toegenomen met 27%. De mediaan verkoopprijs van een 

appartement ligt precies 10.000 euro lager, op 192.500 euro. De stijging t.o.v. 5 jaar terug 

bedraagt hier meer dan 36%. De stijging van de mediaan bouwgrondprijs per m² is veel 

gematigder, maar ligt toch nog op 10%. De mediaan lag in 2011 op 179 euro per m² in het 

werkgebied. 

Het woningpatrimonium van de SHM is jonger dan de gemiddelde sociale huurwoning in 

Vlaanderen. Een kleine 17% van de woningen werd voor 1980 gebouwd terwijl dit voor de andere 

SHM’s in Vlaanderen bijna 33% bedraagt. Het grootste deel van het patrimonium van de 

maatschappij , nl. 44%, werd gerealiseerd in de periode 1980-1989. 

Het gemiddeld netto-belastbaar jaarinkomen (peildatum 2009) in het werkgebied bedroeg 16.709 

euro wat in lijn ligt met het gemiddelde van alle gemeentes uit de prestatiedatabank-

omgevingsanalyse. De werkloosheid in het werkgebied bedroeg 5,4% en 0,9% van de mensen uit 

het werkgebied ontvangt een leefloon. 

Het toewijzingsreglement is vooral gericht op de prioritaire toewijzing van woningen aan 

senioren. In de gemeente Heist-op-den-Berg ligt de organisatie van het lokaal woonoverleg in 

belangrijke mate in handen van het IOK. IOK is de afkorting voor Intercommunale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. Voor de gemeente Putte wordt het lokaal 

woonoverleg voornamelijk getrokken door IGEMO. IGEMO is de afkorting van ‘Intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving’. Sociaal grondbeleid is één 

van de activiteiten waar deze intercommunales zich mee bezig houden.   
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4. PRESTATIES VAN SHM HEIST-OP-DEN-BERG 

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 
 
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen  

Beoordeling:  goed 

 

- De visitatiecommissie beoordeelt deze prestaties als goed omdat de SHM in vergelijking met 

andere maatschappijen een vergelijkbaar aantal nieuwe sociale huurwoningen realiseert. 

Gemiddeld genomen over de laatste 5 jaar realiseert de SHM elk jaar 13,4 nieuwe sociale 

huurwoningen bij. Er zijn ongeveer evenveel SHM’s die gemiddeld meer woningen bouwen 

dan er zijn die gemiddeld minder nieuwe sociale huurwoningen realiseren. 

- Hierbij dient worden opgemerkt dat het werkingsgebied van de SHM beperkt is tot 2 

gemeenten, wat de groei extra gewicht geeft. Er is een duidelijk plan tot woninggroei en er 

zijn plannen voor de toekomst. Er wordt gewerkt naar de BSO-doelstelling, die 384 

bijkomende sociale huurwoningen tegen 2020 in het werkgebied vooropstelt. Op de diverse 

uitvoeringsprogramma’s staan nog 130 woningen die op korte termijn zullen worden 

gerealiseerd. Op 31 december 2011 had de SHM daarnaast ook nog 83 woningen bij de 

VMSW aangemeld. Verwacht wordt dat deze woningen op middellange termijn zullen worden 

gerealiseerd. 

 
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen  

Beoordeling: niet van toepassing  
  
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt 

Beoordeling: niet van toepassing 

 
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en sociale kavels te 

realiseren 

Beoordeling: goed 

 

- De SHM beschikt over een aanzienlijke grondreserve zij het dat een aantal gronden niet 

onmiddellijk aansnijdbaar is. De SHM is actief op zoek naar nieuwe gronden en panden. De 

gedegen kennis bij de maatschappij van de lokale huidige opportuniteiten en de toekomstige 

mogelijkheden, zorgen ervoor dat de SHM erin slaagt om steeds nieuwe gronden aan te 

snijden. In 2011 werd 1 kavel opnieuw ingekocht en werd een perceel grond verworven. In 

2012 worden naast de aankoop van een kloostergebouw (Putte), 2 gronden (respectievelijk 

voor 25 en 45 appartementen) ook de aanschaf van 10 kavels gepland. Een aantal 

compromissen (onderhandse koopbeloftes) werd ondertussen getekend. De compromissen 
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bevatten in hoofde van de SHM een ontbindende voorwaarde nl. het bekomen van de 

bouwvergunningen. Vanuit risico-oogpunt is dit een goede methodiek. De geplande projecten 

worden opgenomen in het financieel plan, waarmee de toekomstige investeringsruimte van 

de SHM blijvend wordt gemonitord.  

- De maatschappij heeft een duidelijke visie op het verwerven van gronden en panden, heeft 

goede contacten met de lokale overheden die nog over gronden beschikken en wordt als een 

preferente partner gezien om deze gronden mee te helpen realiseren. Ze zoekt samen met de 

lokale besturen naar mogelijkheden om deze gronden zo goedkoop mogelijk te verwerven. 

Hierbij hecht ze veel belang aan een goede relatie met de beide lokale besturen. Dat deze 

relatie ook effectief goed is, wordt bevestigd door de afspraken die gemaakt zijn over de 

financiële risico's van grondverwerving door de SHM (ontbindende voorwaarde is bekomen 

van de vergunningen). 

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen 

Beoordeling: goed 

 

- Op basis van het bestaande aanbod, de politiek t.a.v. nieuwbouw en renovatie en de lokale 

contextfactoren, beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de SHM als goed. 

- Onder de groep kandidaat-huurders in het werkgebied bevinden zich veel alleenstaanden en 

senioren. In het lokaal toewijzingsreglement zijn voorrangsregels opgenomen voor senioren. 

De lokale besturen pogen hiermee om levenslang wonen in de vertrouwde 

omgeving/gemeente mogelijk te maken. Deze visie komt terug in het aanbod van de SHM. 

SHM Heist-op-den-Berg bouwt momenteel vooral kleinere appartementen met 1 tot 2 

slaapkamers. Hiermee richt de SHM zich op doorstroming van ouderen. Het huidige 

patrimonium bevat ook nog veel woningen met 3 kamers of meer.  

- Bij een grondige renovatie van woningen worden het aantal slaapkamers in veel gevallen 

verminderd van 3 zeer kleine kamers naar 2 normale kamers (bv Berkenhof waarbij de 

bestaande bejaardenwoningen niet alleen worden gerenoveerd maar eveneens qua aantal 

uitgebreid).  

- Door de inplanting van de woningen vlakbij het woonzorgcentrum blijft het doelpubliek voor 

de huurwoningen ouderen. Er is geen strategie om zittende huurders de stimuleren om te 

verhuizen naar een meer aan hun behoeften aangepaste woning, maar mutaties worden wel 

voorgesteld om overbezetting tegen te gaan. In 2011 werden 116 huurwoningen toegewezen, 

waarvan 17 mutaties op vraag van de huurders en 19 herhuisvestingen in het kader van 

renovatieprojecten.  

- De SHM poogt bijzondere doelgroepen in aangepaste woningen te huisvesten. Zo heeft de 

SHM recentelijk een aantal kangoeroewoningen gebouwd waarbij beneden ‘aangepaste’ 

senioren-woningen zijn en de eerste verdieping wordt bestemd voor gezinnen. Het is voor 

een SHM niet eenvoudig om binnen de woningtoewijzingsregels een match tussen gezinnen 

en senioren te vinden. In de toekomst zal dit concept nog verder worden toegepast.  

- Ook wordt in ieder nieuw woonproject een aantal eenheden voorzien die aangepast zijn voor 

senioren en minder mobiele bejaarden. 
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- Tevens werkt de SHM momenteel aan een ontwerp voor een wijk met ADL-woningen. De 

SHM bezit reeds meer dan 20 jaar aanleunwoningen (gelegen in een woonzorgzone Ten 

Kerselaere), die volledig uitgerust zijn voor hulpbehoevenden. 

- De maatschappij heeft als visie zo veel mogelijk mensen te helpen en wenst zich niet enkel te 

beperken tot één specifieke doelgroep. Op basis van de toewijzingsreglementen zijn senioren 

de belangrijkste doelgroep. Voor andere doelgroepen dan de senioren (bijzondere jeugdzorg, 

daklozen, psychiatrische patiënten), is er volgens de visitatiecommissie voorlopig nog weinig 

sprake van een gestructureerde aanpak, maar dit kan ook te maken hebben met het klein, 

landelijk en afgebakend werkgebied. In het werkgebied bevinden zich geen psychiatrische 

instellingen, noch instellingen van bijzondere jeugdzorg. De SHM heeft nog geen vragen van 

de OCMW’s gekregen voor een versnelde toewijzing voor daklozen. De SHM staat naar eigen 

zeggen open voor dergelijke vragen, maar gaat momenteel niet zelf actief op zoek naar 

bijzondere doelgroepen.  

 
PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 
 
Totaaloordeel: goed 
 
Het huidige patrimonium stelt de SHM in staat om in de noden van een groot aantal huurders te 
voorzien. De nadruk van de SHM ligt op het bedienen van ouderen en andere kleine 
huishoudens. De SHM realiseert voldoende nieuwe woningen en beschikt over voldoende grond 
om de groeidoelstellingen voor de komende jaren te realiseren. De SHM kan haar prestaties op 
gebied van het aanbod van woongelegenheden voor groepen met bijzondere behoeften nog 
verbeteren, maar de inspanningen beantwoorden volgens de visitatiecommissie in belangrijke 
mate aan de huidige noden. 
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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:  uitstekend 
 

- De SHM draagt goed zorg voor haar patrimonium. Qua aandeel sociale woningen die reeds 

alle normen van het ERP 2020 hebben behaald, scoort de SHM met bijna 90% hoog en bevindt 

zich hiermee bij de 25% beste SHM’s. Omwille van deze prestaties is de visitatiecommissie van 

oordeel dat de SHM hier uitstekend scoort. Alle woningen beschikken reeds over dubbel glas 

en meer dan 90% van het patrimonium heeft een geïsoleerd dak en beschikt over 

energiezuinige verwarmingsinstallaties. De SHM is dan ook al een aantal jaren geleden op 

planmatige wijze gestart met deze onderhouds- en investeringswerkzaamheden. Er is een 

gedetailleerde onderhouds- en renovatieplanning over verschillende jaren.  

- De SHM beschikt over twee eigen arbeiders. Daarover zijn de huurders tevreden. Enige 

kanttekening: volgens de huurders zijn de werkzaamheden van deze arbeiders dermate strak 

gepland, dat de arbeiders geen mogelijkheden hebben om soepel in te kunnen gaan op 

ongeplande vragen van onderhoud. Bijkomende opdrachten moeten eerst gemeld/gevraagd 

worden in de burelen wat door aantal huurders niet altijd wordt begrepen.  

- Eén van de zaken die huurders vaak en prominent naar voren brengen is de in hun ogen vaak 

gebrekkige kwaliteit van de door externe aannemers uitgevoerde werkzaamheden. Huurders 

hierin een stem geven en renovatiewerken strakker opvolgen en controleren kan bijdragen 

om ook in de toekomst de kwaliteit van het patrimonium hoog te houden. 

OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid 
Beoordeling: goed 
 

- De inspanningen van de SHM gaan op dit vlak verder dan het nastreven van de ERP2020 

doelstellingen. De prestatie inzake milieuvriendelijkheid wordt door de visitatiecommissie als 

goed beoordeeld. 

- Vele inspanningen zijn gericht op het betaalbaar maken en houden van de lasten voor de 

bewoners. Hierbij gaat het over regelmatig onderhoud van ketels en het vervangen van 

oudere ketels door zuiniger ketels. Isolatie en duurzaamheid bij het bouwen is voor de SHM 

een basisvereiste bij nieuwe projecten. 

- De evolutie op het gebied van sociale passiefwoningen wordt ook nauw opgevolgd. Zo bracht 

de SHM studie- en werfbezoeken over sociale passiefwoningen zowel binnen als buiten het 

werkgebied. 

- De SHM besteedt qua milieu verder ook aandacht aan regenwaterrecuperatie, tracht met 10 

punten onder het wettelijke E-peil te blijven (momenteel 70), beperkt de verharding en werkt 

met waterdoorlatend materiaal voor de verharding. 
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- De visitatiecommissie merkt op dat de inspanningen op het gebied van milieuvriendelijkheid 

in belangrijke mate de lasten voor bewoners beperken. Dit is uiteraard lovenswaardig. 

Volgens de visitatiecommissie kan de SHM de bewoners nog meer betrekken bij energiezuinig 

wonen door een grotere bijdrage te leveren op het gebied van de bewustwording. De 

commissie denkt hierbij onder meer aan het opmaken van een milieubrochure en aan het 

begeleiden van een “Energiejacht”-traject, waarbij men een aantal huurders samenbrengt en 

hen begeleidt in een traject voor energiebesparing. 

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar 
Beoordeling: goed 
 

- De SHM heeft beschikt niet over aanpasbaar gebouwde woningen maar had en heeft echter 

steeds aandacht gehad voor aan senioren aangepaste woningen. Emmaus Groep looft de 

inspanningen van de SHM voor aangepaste woningen, onder meer in het woonzorgproject in 

Heist op den Berg. De SHM werkte actief mee aan de nota over een woonzorgproject Ten 

Kerselaere. De SHM zorgt hier voor 26 aanleunwoningen, naast 52 assistentiewoningen 

gepland door de vzw Emmaus. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat een aantal 

woningen voor SHM-publiek (en dus inkomensgerelateerd) en een aantal private woningen 

samen (een deel van) een woonzorgproject vormen.  

- De SHM heeft momenteel 19 voor bejaarden aangepaste woningen, waarvan 1 aangepast 

voor personen met een handicap. Daarnaast biedt de SHM 86 woongelegenheden aan die 

geschikt zijn voor bejaarden, en die via het lokaal toewijzingsreglement prioritair aan +65-ers 

worden toegewezen. 

- Bij de nieuwe projecten wordt steeds een combinatie van woningtypes ingeschreven, 

waaronder een aantal aangepaste woningen. De SHM zorgt ervoor dat in iedere wijk diverse 

types van woningen aanwezig zijn. Gezinnen waarvan de kinderen uit huis zijn en bejaarden 

krijgen zo stimuli om te verhuizen naar een kleinere of zelfs naar een aangepaste woning, 

zonder dat ze hun vertrouwde wijk moeten verlaten. De SHM kiest bewust voor dit systeem, 

om zo levenslang wonen in de zelfde wijk mogelijk te maken. 

- De SHM is zich duidelijk bewust van de diverse normen (C2008 van de VMSW, de 

toegankelijkheid van publieke gebouw) en bij renovaties en nieuwbouw wordt hiermee 

terdege rekening gehouden.  

PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 
 
Totaaloordeel: goed 
 
De SHM beschikt over een patrimonium van goede kwaliteit en zeer goede energetische 
kwaliteit. De inspanningen van de SHM om ook op andere gebieden de energielasten van 
bewoners te doen dalen, kunnen nog meer betrokkenheid van de bewoners zelf gebruiken. De 
aanpasbaarheid van de woningen van de SHM is in feitelijke zin beperkt. De SHM heeft wel 
kunnen aantonen dat er voldoende andere maatregelen worden genomen opdat huurders zo 
lang mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven wonen.  
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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 
Beoordeling: goed 
  

- Er zijn voor deze doelstelling vooralsnog geen betrouwbare indicatoren beschikbaar. Daarom 

heeft de visitatiecommissie op basis van haar eigen expertise en ervaring gepeild naar de 

mate waarin de SHM oog heeft voor prijsbewust bouwen. De SHM maakt bij 

renovatieprojecten steeds de afweging van de kostprijs van woningrenovatie ten opzichte van 

vervangende nieuwbouw. Als een renovatie van een bepaalde woning of woninggroep te veel 

zou kosten, wordt afbraak en vervangende nieuwbouw als alternatief gebruikt. 

- Bij het bouwen van woningen gaat de SHM uit van de normen van de VMSW. Op een aantal 

onderdelen beschouwt de SHM deze normen in functie van kwaliteit en de kenmerken van de 

woonprojecten als te laag. Over het algemeen worden de kosten binnen een marge van 5% 

overschrijding op de VMSW-normen, zonder te raken aan de kwaliteit van de woningen. Door 

de expertise en ervaring van medewerkers en goede opvolging slaagt de SHM erin de kosten 

van investeringen te beheersen.  

- De SHM gaat consequent voor, tijdens en na elk bouwproject na welke kosten de normen 

overschrijden en neemt dit mee als aandachtspunt naar volgende projecten. Bij de 

aanbestedingen besteden de directie en de technische medewerkers voldoende aandacht aan 

het NFS2-normenkader. Indien de afwijking op de normen te groot zou worden, wordt in 

samenspraak met de architecten gezocht naar goedkopere alternatieven, zij het dat de SHM 

geen compromissen wenst te doen op kwaliteitsvlak.  

- Zowel wat nieuwbouw- als renovatieprojecten betreft, blijkt de SHM in de afgelopen jaren 

bijna altijd bij de 25% best scorende SHM’s te zijn, op het vlak van het bedrag aan 

contractwijzigingen tijdens het bouwproces, wat aantoont dat de SHM de bouwkosten goed 

inschat en beheerst. 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: goed 
 

- De SHM krijgt een goede score omdat ze veel aandacht besteedt aan het zo laag mogelijk 

houden van de huurlasten.  

- De SHM streeft ernaar de huurlasten zo laag mogelijk te houden en slaagt daar ook in. Als 

indicatie van de mate waarin, kan worden gekeken naar de gemiddelde huurlasten per 

woning. Die bedroegen 95,82 euro per jaar  en bij meer dan 75% van de andere SHM’s liggen 

die hoger. De huurlasten zijn in de regel hoger wanneer de SHM veel appartementen heeft. 

Een derde van het patrimonium van de SHM bestaat uit appartementen, ongeveer de helft 

van de andere SHM's heeft meer appartementen. Het lage aandeel appartementen vormt dus 

zeker niet de enige verklaring voor de lage huurlasten bij de SHM.  

- De maatschappij heeft een globaal onderhoudscontract afgesloten voor het onderhoud van 

alle verwarmingsinstallaties. Naast de gemeenschappelijke installaties geldt dit ook voor de 
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individuele installaties. Ze zoekt naar systemen om de kosten te verlagen, zoals afspraken met 

de huurders om zelf de gemeenschappelijke delen te onderhouden. Als blijkt dat deze 

afspraken niet worden opgevolgd, neemt de SHM de gepaste stappen zoals het inschakelen 

van externe onderhoudsfirma’s. 

- De huurders erkennen dat de huurlasten vrij betaalbaar zijn. Huurders blijken wel meer 

transparantie te vragen over de verdeling van de energiekosten in appartementen met een 

gemeenschappelijke centrale verwarming. Ze stellen vragen bij de betrouwbaarheid van de 

calorimeters en bij de billijkheid van het vast bedrag dat huurders betalen voor het koken op 

gas in die appartementen. Het is dan ook aangewezen het berekeningssysteem en de 

betrouwbaarheid ervan op een transparante wijze uit te leggen aan de huurders via bv de 

huurdersmap waarin alle huurders hun informatie en brieven van de SHM steken of 

nieuwsbrief.  

 
 
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 
 
Totaaloordeel: goed  
 
De SHM slaagt erin de bouwkosten goed te beheersen in functie van de kwaliteitseisen die zij 
daaraan stelt. De SHM werkt van nature aan de huurlasten voor bewoners zo laag mogelijk te 
houden. 
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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: voor verbetering vatbaar 
 

- De woonzekerheid van de huurder kan door een SHM vooral worden nagestreefd door het 

voorkomen van uithuiszettingen. De SHM kan dus inzetten op aspecten die vaak aanleiding 

geven tot uithuiszettingen, zoals betalingsachterstal, sociale fraude en het veroorzaken van 

overlast.  

- De prestaties van de SHM zijn volgens de visitatiecommissie voor verbetering vatbaar, 

ondanks de in vergelijking met andere SHM’s erg lage huurdersachterstallen. Er bestaat bij de 

SHM wel een uitgeschreven procedure rond huurdersachterstal, maar deze wordt in de 

praktijk niet nauwgezet gevolgd, vooral wanneer het gaat over het moment waarop bewoners 

worden benaderd over hun achterstal.  

- Sinds kort neemt het OCMW van Heist-op-den-Berg een rol op in de te zetten stappen om 

uithuiszetting wegens huurachterstal te vermijden. Het OCMW zoekt de huurder op, 

bemiddelt, en stimuleert de huurder tot een afbetalingsplan. Deze samenwerking kwam op 

uitdrukkelijke vraag van het OCMW zelf. De sociale dienst van de SHM en welzijnswerkers 

wijzen op de positieve resultaten. De visitatiecommissie raadt aan dat met het OCMW van 

Putte een zelfde samenwerking wordt opgestart. 

- De procedure van de SHM bevat geen sociale elementen, zoals de mogelijkheid om afspraken 

rond afbetalingsplannen te maken of over een mogelijke bemiddeling vanuit het OCMW. Ze 

biedt geen duidelijkheid over de mogelijke afbetaling van de opstaande huurschulden. Zo legt 

de SHM op dat tegen het einde van het boekjaar de achterstand is betaald, waardoor in de 

praktijk geen gelijke behandeling van elke huurder wordt gegarandeerd. Ook de 

welzijnsdiensten wijzen op dit probleem. De toon van de aanmaningbrieven kan ook 

klantvriendelijker. De visitatiecommissie is van mening dat een duidelijke, transparante en toe 

te passen procedure voordelen biedt voor de dienst en voor de huurder. Ook wanneer een 

strikte naleving wordt vooropgesteld kunnen voldoende sociale elementen worden 

ingebouwd. De visitatiecommissie raadt daarom aan de procedure huurdersachterstal te 

herdenken, en daarbij expliciet rekening te houden met sociale elementen. Het verdient 

aanbeveling om hierin de OCMW’s van Heist-op-den-Berg en Putte op een structurele manier 

te betrekken, opdat zij een plaats krijgen in de opvolging. Door deze procedure te laten 

uitwerken en permanent te laten evalueren door de medewerkers van de sociale dienst, zal 

ook een groter draagvlak ontstaan, waardoor de afspraken ook beter zullen worden nageleefd 

en medewerkers een meer actieve rol gaan spelen in de organisatie van de begeleiding van de 

huurders. 

 
OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 

- De SHM en een aantal actoren geven aan dat leefbaarheidsproblemen in het werkgebied van 

de SHM eerder beperkt voorkomen. De noodzaak van een proactieve inzet op leefbaarheid is 

daarmee misschien minder urgent, maar daarom niet minder belangrijk. 
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- Volgens de visitatiecommissie is het duidelijk dat de SHM geen actieve rol speelt in de aanpak 

van mogelijke leefbaarheidsproblemen. De SHM detecteert niet actief mogelijke 

leefbaarheidsproblemen, noch probeert ze deze bespreekbaar te maken met de huurders en 

eventuele omwonenden, of zoekt ze naar gedragen oplossingen. Een vroegere experimentele 

werking rond de Moretus-wijk werd, na het wegvallen van de externe ondersteuning, niet 

verdergezet. Op initiatief van OCMW van Heist-op-den-Berg is er nu wel periodiek overleg 

over zaken die onder andere de leefbaarheid aangaan, dit om zo uithuiszetting te vermijden. 

Voor de gemeente Putte is dit er - voor zover bij de visitatiecommissie bekend – nog niet.  

- De commissie stelt vast dat er bij de planning van nieuwe projecten aandacht gaat naar 

leefbaarheidsproblemen, door gemengde projecten te bouwen, rekening houdend met de 

omgeving (bv. bejaardenhuis). Bovendien worden meer en meer kleinschalige projecten in het 

centrum van de gemeente (of deelgemeenten) opgestart. Deze kleinschalige projecten 

worden ingebed in een groter geheel van niet-sociale woonwijken en vormen aldus geen 

aparte wijk meer. De visitatiecommissie meent dat de SHM kansen laat liggen om meer te 

doen rond leefbaarheid. De medewerkers en de werking van de sociale dienst worden door 

welzijnsorganisaties en huurders als zeer positief beschouwd. Daarom wordt aanbevolen om 

deze dienst de opdracht te geven om actief op het terrein mogelijke leefbaarheidsproblemen 

te detecteren en deze in een vroeg stadium – dus vooraleer problemen zich kunnen voordoen  

- bespreekbaar te maken met bewoners en mogelijk betrokken diensten (wijkagent, 

huisvuilophaling, … ). Collectieve problemen vergen een collectieve aanpak. De SHM kan een 

meer uitgesproken rol spelen en bij gemelde problemen, langer zelf een actieve rol spelen 

vooraleer door te verwijzen naar de andere diensten (politie). Een opvolging na verloop van 

tijd van hoe problemen die werden doorverwezen, opgenomen werden, kan leiden tot een 

betere aanpak en toont een grotere betrokkenheid. De SHM kan in bepaalde blokken ook zelf 

woonbegeleiding aanbieden (of hiervoor beroep doen op of samenwerken met het CAW).  

- Als de maatschappij op een meer proactieve manier werkt, haar eigen netwerk verder 

uitbouwt, in overleg treedt met betrokken diensten bij leefbaarheidsproblemen (niet alleen 

schrijven van brieven maar ook actief benaderen), wordt verwacht dat de prestaties zullen 

verbeteren. 

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
 

- De visitatiecommissie vindt de prestaties van de SHM op dit vlak voor verbetering vatbaar. 

Het intern huurdersreglement stelt in dit verband in artikel 1: “De Maatschappij voor de 

huisvesting streeft op termijn naar wijkwerking en bewonersoverleg indien noodzakelijk”, wat 

aantoont dat er bij de SHM nog onvoldoende draagvlak is voor het ontwikkelen van deze 

doelstelling, zoals bedoeld door de Vlaamse regelgever. Er zijn momenteel immers geen 

formele bewonersgroepen of aanzetten tot bewonerswerking. Het wijkbeheer is vooral 

gericht op een individuele benadering, zoals individuele bezoeken bij nieuwe projecten of 

belangrijke renovaties. De visitatiecommissie beveelt aan om op wijkniveau een begin te 

maken van structureel groepsoverleg. Daarin kan de SHM peilen naar wat er leeft om op die 

manier ook problemen in een vroeger stadium aan te pakken. 

- Huurders blijken ook vragende partij zijn voor een meer groepsgerichte aanpak en een 

sterkere bewonersbetrokkenheid. De afstand tussen SHM en bewoners kan hierdoor volgens 

hen verkleind en de relatie ook verbeterd worden.  



 

 

 
VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |  
PRESTATIEBEOORDELING MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING VAN HET KANTON HEIST-OP-DEN-BERG               PAGINA 18 VAN 32 

- De visitatiecommissie stelt voor om de inspanningen op te voeren en een visie en een 

actieplan rond wijkwerking en bewonersoverleg op te maken. Hierbij verdient het een 

aanbeveling om zich te laten bijstaan door externe diensten (bv. CAW, opbouwwerk). Bij de 

bewoners heeft de visitatiecommissie in elk geval een voldoende groot draagvlak ervaren 

voor deze vormen van bewonerswerking. De bestaande nieuwsbrief kan ook bijdragen tot 

deze bewonerswerking door aandacht te besteden aan andere dan administratieve zaken. 

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: goed 
 

- De SHM beschikt over een eigen sociale dienst met 1 medewerker. Deze dienst wordt door de 

huurders als zeer positief en aanspreekbaar beschouwd. De kantoren zijn ingericht met 

aandacht voor de privacy voor de bezoeker en zijn goed bereikbaar. Nieuwe huurders worden 

aan huis bezocht nadat ze een aantal maanden bij de SHM huren. Daarbij wordt gevraagd 

naar hun eerste ervaringen en er wordt nagegaan hoe de woning wordt onderhouden.  

- Op het vlak van huisvestingsondersteuning werkt de SHM ook samen met het OCMW. Daarbij 

beveelt de visitatiecommissie aan om het OCMW vroeger in de opvolging te betrekken. De 

bestaande informatie-uitwisseling tussen de SHM en het OCMW op het vlak van 

woonbegeleiding is vrij recent opgestart en heeft zeker nog veel groeipotentieel (zie ook 

operationele doelstelling 5.1.). 

- Het is duidelijk dat de SHM openstaat voor samenwerking met andere actoren. Zonder 

uitzondering noemen actoren de SHM benaderbaar, doch lijkt er volgens de 

visitatiecommissie weinig initiatief uit te gaan van de SHM op dit vlak. De visitatiecommissie 

ziet mogelijkheden voor de sociale dienst van de SHM om de huurdersbegeleiding en –

opvolging in samenwerking met andere actoren uit te werken. Hierdoor ontstaat een breder 

netwerk, wat de mogelijkheden voor begeleiding van huurders vergroot en inspeelt op de 

deskundigheid en taken van iedere dienst. Het is belangrijk dat de sociale dienst van de SHM 

de motor vormt in deze samenwerking. 

 
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar . 
 
De SHM heeft vanuit diverse invalshoeken oog voor het sociaal beleid. De basis voor goede 
prestaties op dit gebied ligt er (procedures, overleg met actoren, veel inzicht in 
bewoners/patrimonium). De manier waarop er in de organisatie mee wordt omgegaan is 
evenwel weinig gestructureerd en eerder reactief. Sociaal beleid zou een meer prominente 
plaats in de SHM kunnen innemen door de competenties van de sociale dienst beter te 
benutten. 
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4.5. PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar  
Beoordeling: goed 
 

- De financiële leefbaarheid van de SHM wordt door de visitatiecommissie als goed 

gewaardeerd door een combinatie van goede financiële ratio’s, goede resultaten en de 

beschikbare liquide middelen die aantonen dat de financiële verplichtingen kunnen 

nagekomen worden. Bijkomend verbeteren de geplande projecten de financiële toestand 

verder. De GSC die de SHM ontvangt blijft hierin een rol spelen en de SHM rekent er ook op 

dat ze de objectief vastgestelde lagere huurinkomsten blijvend gecompenseerd krijgt via deze 

subsidie om financieel gezond te blijven. 

- De gecorrigeerde liquiditeitsratio in enge zin bedraagt 1,83 en is daardoor als goed te 

beschouwen. Deze ratio stelt in welke mate de SHM in staat is om haar financiële 

verplichtingen na te komen. Deze ratio dient groter dan 1 te zijn. Rekening houdend met de 

dalende trend van deze ratio moet de SHM wel voldoende aandacht besteden aan het onder 

controle houden van deze ratio. De vennootschap heeft het boekjaar 2011 afgesloten met 

een netto winst na belastingen van circa 500.000 euro. In 2011 bedroeg de nettowinstmarge 

uit de gewone bedrijfsvoering 6% wat als goed wordt aanzien. 

- De netto vrije cash flow marge bedraagt 0,92 wat net te weinig is voor een goede 

beoordeling. Een netto vrije cash flow die minder dan 1 bedraagt wil wel zeggen dat er nog 

meer inkomsten zijn dan uitgaven, waardoor de SHM nog in een veilige zone zit. De goede 

netto winstmarge uit de gewone bedrijfsvoering en de beschikbare liquide middelen zorgen 

ervoor dat de SHM niet onmiddellijk in financiële problemen zal komen.  

- We vermelden ook dat de solvabiliteit van de maatschappij minder dan 10% bedraagt (6 %). 

Hoewel hiervoor geen absolute norm bestaat, wordt een solvabiliteit van 10% meestal wel als 

minimaal gezien. Belangrijker is om te stellen dat de liquide middelen bij het aanhouden van 

de huidige politiek en het uitvoeren van de geplande projecten aanzienlijk zullen toenemen. 

- De visitatiecommissie suggereert om naast de gedegen cash-flow analyse en het financieel 

plan ook de balansprojectie op te maken. Op die manier heeft de SHM een beter zicht op hoe 

bepaalde ratio’s verder evolueren wat vanuit controle standpunt aan te bevelen is. Door de 

volledige balans- en resultaatpositie te projecteren en te modeleren, kunnen meer simulaties 

gebeuren om een zicht te krijgen van de toekomstige gevolgen van verschillende opties en 

kunnen zo toekomstige financiële ratio’s ook ingeschat worden, kan de evolutie beter 

opgevolgd te worden en kan waar nodig geanticipeerd worden. 

 
OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling: goed  
 

- De visitatiecommissie vindt dat de SHM haar kosten op een goede manier beheerst. We 

vermelden hierbij de erge lage werkings- en onderhoudskosten per woning per jaar (884 

euro). Slechts 10% van de SHM’s heeft een nog lagere werkingskost. Ook naar VTE scoort de 

SHM bij de 25% SHM’s met laagste aantal VTE per 1.000 woningen.  
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- Als gevolg van de goede opvolging van de projecten, dienen er erg weinig contractwijzigingen 

te gebeuren in vergelijking met andere SHM’s. Zowel wat nieuwbouw- als renovatieprojecten 

betreft blijkt de SHM in de afgelopen jaren bijna altijd bij de 25% best scorende SHM’s te 

behoren op het vlak van het bedrag aan contractwijzigingen tijdens het bouwproces, wat 

aantoont dat de SHM de bouwkosten goed inschat en beheerst. 

- De structurele leegstand van deze SHM bedraagt 3% en hiermee situeert de SHM rond de 

mediaan. Deze leegstand heeft te maken met aantal renovaties. De visitatiecommissie 

oordeelt dat deze leegstand wel onder controle is. De strakke kostenfocus mag echter niet ten 

koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. De SHM verklaart hierbij de wetgeving toe 

te moeten passen omdat - volgens de SHM - steeds de laagste “regelmatige” bieder dient 

genomen te worden. Op basis van de gesprekken met de huurders ontstond de indruk dat 

qua opvolging van externe werken, kostenoverwegingen soms primeren over 

kwaliteitsdoelstellingen. Sommige huurders melden immers dat bepaalde renovaties naar hun 

mening niet naar behoren werden uitgevoerd. Dit is echter geen te veralgemenen conclusie 

bij alle huurders.  

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude 
Beoordeling: goed 
 

- De SHM kent een zeer laag percentage (0,25%) aan huurdersachterstal, wat als zeer positief 

wordt beschouwd vanuit een financieel en sociaal oogpunt. Er zijn wellicht geen SHM’s met 

een lager percentage t.o.v. de huurdersinkomsten. 

- Positieve is ook dat sinds mei 2012 de eerste stappen zijn gezet tot periodiek overleg met het 

OCMW van Heist-op-den-Berg over het opvolgen van huurders met huurachterstal. Dit 

overleg kwam er op vraag van het OCMW zelf. Het verdient aanbeveling dit verder uit te 

bouwen, de interne werking hierop bij te sturen, en uit te breiden met het OCMW van de 

gemeente Putte. De aanwezigheid van de SHM in de wijken en bij de huurders wordt als erg 

belangrijk geacht om domicilie- en sociale fraude te kunnen detecteren. Immers door 

huisbezoeken en gesprekken, kan men vaak afleiden of het bewonersaantal klopt, of 

bewoners effectief de huurders zijn,…  

- De SHM treedt op tegen sociale fraude via schriftelijk contact, gesprekken ter plaatse en het 

aanbieden van regularisatiemogelijkheden. Waar nodig worden juridische procedures 

opgestart tot uithuiszetting, doch dit is eerder uitzonderlijk. In 2011 waren er 3 

uithuiszettingen. 

- Het verdient aanbeveling om meer aanwezig te zijn in de wijken, om zo zelf mogelijke 

problemen en domiciliefraude te detecteren. Zo dient elke woning in een door de SHM te 

bepalen termijn worden bezocht. Ook een betere afstemming met de onderhoudskrachten – 

die meer aanwezig zijn op het veld – is aan te raden. Deze verhoogde aanwezigheid en 

betrokkenheid kan dan leiden tot een verhoogde tevredenheid van de huurders omdat de 

SHM daarmee toont dat ze haar patrimonium en de huurders belangrijk vindt en mogelijke 

problemen wil helpen oplossen. 

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan 
Beoordeling: goed 
 

- De visitatiecommissie is van mening dat de SHM een goede financiële planning heeft. De 

financiële planning bevat een investerings-, renovatie- en onderhoudsplanning en is voor elk 
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van deze onderdelen op elkaar afgestemd. De uitvoering ervan zal leiden tot een verdere 

verbetering van de liquide middelen van de SHM. 

- Gezien de mate van detail en complexiteit, wordt deze planning (die werd opgemaakt op basis 

van het model van de VMSW), niet als een periodiek instrument gebruikt ter controle van 

inkomsten en uitgaven. Het dient vooral om de financiële invloed van de toekomstige 

projecten te kunnen inschatten en op die manier de richting en de activiteitsgraad van de 

SHM te sturen. Deze financiële sturing kan als goed beschouwd worden. De planning en de 

consistentie houden rekening met toekomstige en de huidige projecten. Het model wordt 

vooral door de directeur beheerd. Het model wordt jaarlijks goedgekeurd en toegelicht 

binnen de raad van bestuur. De beoordeling van projecten houdt rekening met dit model. De 

maatschappij beschikt niet over een periodieke jaarlijkse begroting. Ondanks het feit dat heel 

wat inkomsten en uitgaven een quasi vast karakter hebben, kan een begroting en een 

periodieke (bv kwartaal/semestriële) toetsing van de actuele situatie met het budget, vroeger 

bepaalde afwijkingen detecteren en zo toelaten om sneller hierop in te spelen. 

OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij 
Beoordeling: goed 
 

- De prestaties van de SHM op dit onderdeel worden als goed beschouwd, omdat de 

maatschappij op eigen initiatief en doelbewust haar activiteiten uitbreidt en zich niet enkel 

beperkt tot verhuur maar ook koopwoningen en sociale kavels op de markt brengt.  

- De SHM is in principe een zuivere verhuurmaatschappij. Ze heeft echter een duidelijke visie 

over het verbreden van haar woonaanbod en evolueert naar een gemengde maatschappij. De 

nieuwbouwwerken in uitvoering hebben ook aandacht voor gemengde projecten van huur- 

en koopwoningen (bv Ter Borcht Itegem).  

- Om het BSO in het werkgebied te bereiken, moeten nog een groot aantal sociale koop- en 

huurwoningen worden gerealiseerd. De gemeentes uit het werkgebied hebben de SHM 

gevraagd om hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid op te nemen. Gemeenten 

faciliteren de SHM hierbij. 

- De focus van de maatschappij ligt - welbewust - op het eigen werkgebied bestaande uit de 

twee gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte. Vanuit de SHM wordt niet gezocht naar een 

bredere werking of fusie met andere SHM’s, maar de maatschappij staat wel open voor 

samenwerking met anderen diensten en actoren. Ook is de SHM vertegenwoordigd in de raad 

van bestuur van de lokale SVK Ons Dak VZW.  De SHM neemt deel aan diverse fora, zoals het 

overlegplatform sociale diensten ingericht door de VMSW, overlegmomenten met de andere 

SHM’s uit de regio Mechelen, het lokaal woonoverleg in de twee gemeenten, …  

 
OD 5.6 De SHM beschikt over een goed interne controlesysteem 
Beoordeling: goed 
 

- De visitatiecommissie meent dat de SHM over een voldoende systeem van interne controle 

beschikt, met enkele aandachtspunten.  

- De SHM dient aan te kunnen tonen dat ze haar bedrijfs- en beleidsprocessen voldoende 

beheerst om haar doelstellingen te realiseren. De visie van de SHM bestaat erin om zoveel 

mogelijk mensen een betaalbare huisvesting aan te bieden. De visie wordt vooral vanuit de 
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directie en de raad van bestuur gedragen en vertaald in een aantal procedures. De 

maatschappij beschikt over een beperkt aantal procedures en er kon vastgesteld worden dat 

in de praktijk, bepaalde aspecten van de procedure niet altijd volledig worden toegepast. We 

verwijzen hiervoor bv naar de procedure i.v.m. de huurdersachterstand. Er dient meer 

aandacht besteed te worden opdat de procedures doorheen gans de organisatie voldoende 

worden gekend, ontwikkeld en gedragen. 

- Er is een duidelijk procedure voor de verwerking en betaling van facturen wat eveneens 

kadert in het goed beheer van het patrimonium. 

- De visitatiecommissie beveelt aan om te werken aan een procedurehandboek, dat alle 

procedures en processen omvat. 

- De functiebeschrijving en het organogram is voldoende duidelijk opgemaakt. De 

visitatiecommissie raadt aan om het organogram jaarlijks te actualiseren en te bespreken met 

de medewerkers om zo de werkelijke taakinhoud zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de 

functiebeschrijving of indien nodig bijvoorbeeld ook bijkomende opleidingen te voorzien. 

- Qua bezetting en controle wordt gestreefd naar een interne dubbele borging van de taken. 

Elke functie moet nog door iemand anders kunnen opgepikt worden als er plots iemand 

wegvalt. 

- De controle op de werking is vooral in handen van de directeur. Gezien het kleine team van 

medewerkers, het duidelijk afgebakend werkterrein van de SHM (Heist-op-den-Berg en 

Putte), de grote beschikbaarheid van de voorzitter, is de huidige controle voldoende. De 

controle op de directeur gebeurt binnen de SHM door de voorzitter en de overige leden van 

de raad van bestuur. Het spreekuur van de voorzitter is impliciet een platform om interne 

controle op basis van de input van de huurders te faciliteren. De huurders kunnen op die 

manier los van de personeelsleden of de directeur bepaalde zaken signaleren. Het dient 

herhaald dat de huurders er relatief weinig gebruik van maken. Er is een huishoudelijk 

reglement dat de werking van de raad van bestuur en de bestuurders vastlegt versie. maart 

2012). Op basis van de gesprekken is de visitatiecommissie van mening dat dit ook gevolgd 

wordt. 

- De woningtoewijzingen dienen   door de raad van bestuur te worden goedgekeurd. Elke 

toewijzing wordt besproken. Afwijkingen van de chronologische volgorde worden uitvoerig 

door de raad van bestuur besproken en gemotiveerd. 

-  De raad van bestuur laat zich indien nodig bijstaan door specialisten (revisor, VMSW… ). Zo 

doet de SHM beroep op de VMSW om het financieel plan te helpen toelichten aan de raad 

van bestuur. Op die manier probeert de SHM een grotere kennis en draagvlak te creëren 

binnen de raad van bestuur. 

- Logischerwijs zorgt een revisor voor de jaarlijkse attestering van de financiële cijfers waarbij in 

2011 een “opinie zonder voorbehoud” werd bekomen. 

OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar  
 

- De visitatiecommissie heeft de SHM leren kennen als een organisatie met veel ervaring en 

praktische kennis; een organisatie die al vele jaren goede prestaties levert in een stabiel 

werkgebied.  
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- De SHM doet voldoende inspanningen om bij te blijven en zich te bekwamen. Ze doet dit 

bijvoorbeeld door deel te nemen aan overlegplatformen sociale diensten ingericht door de 

VMSW. Regelmatig zijn er overlegmomenten met de andere SHM’s in de regio Mechelen. De 

SHM neemt deel aan het Lokaal Woonoverleg ingericht door IOK en Igemo, neemt deel aan 

infosessies van de VVH inzake diverse materies (grond- en pandendecreet, NFS2, CAO’s, …). 

Iedere maand neemt de directeur deel aan de directeursvergaderingen voor SHM’s in de regio 

Mechelen of Koepel Kempen en waar nodig wordt bijgeschoold op een aantal vaktechnische 

domeinen (bv. BTW-boekhouding, asbestinventaris, blowerdoortesten, projectbezoeken 

passiefwoningen, renovaties, …)  

- De noodzaak om regelmatig te reflecteren op de eigen prestaties en de gehanteerde 

werkwijzen wordt, volgens de visitatiecommissie, binnen de organisatie onvoldoende 

gevoeld. Zo lang het goed gaat, ziet de SHM weinig noodzaak om bij te sturen, of om 

bijvoorbeeld een jaarlijkse begroting op te stellen. De visitatiecommissie heeft dit patroon op 

meerdere vlakken in de organisatie vastgesteld. Een meer actieve houding, gericht op intern 

verbeteren, lijkt ons te weinig breed gedragen in de organisatie. De SHM zal eerder ingaan op 

een vraag van anderen tot overleg en samenwerking, dan zelf hiertoe het initiatief te nemen.  

- Met uitzondering van de opdrachten rond woningbouw, planning en onderhoud speelt de 

directeur een sleutelrol in de meeste processen. Het verdient aanbeveling te onderzoeken in 

welk mate en volgens welk groeitraject de andere diensten meer verantwoordelijkheid 

kunnen opnemen in de uitvoering van de taken en in de onderlinge afstemming en 

samenwerking. Meer team- en werkoverleg of functioneringsgesprekken kunnen dit helpen 

bekomen. Dit is eerder een organisatorische aanbeveling eerder dan een aanbeveling uit 

hoofde van een gebrek aan controle. 

PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar 
 
Op basis van de financiële parameters levert de SHM goede prestaties. De kostenbeheersing is 
ook goed te noemen. De organisatie is 'in control' en beweegt zich in de richting van een echte 
woonmaatschappij. Ondanks deze degelijke en stevige basis die volgens de visitatiecommissie 
kan leiden tot uitstekende prestaties, laat de SHM momenteel kansen liggen inzake het 
strategisch verankeren van leer- en verbeterprocessen in haar werking met het oog op het 
beter waarborgen van de toekomstige prestaties. 
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4.6.  PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 

- De SHM informeert haar huurders goed. De informatievoorziening is duidelijk, het kantoor is 

toegankelijk en de medewerkers zijn behulpzaam. Eventuele verbetering ligt nog op het 

gebied van duidelijkheid over dringende technische zaken en toegankelijkheid voor huurders 

die niet in Heist-op-den-Berg wonen. 

- De SHM heeft een toegankelijk kantoor dat elke ochtend is geopend. Er is ook een 

avondopenstelling en de SHM neemt deel aan lokale woonbeurzen om haar werking voor te 

stellen. Daarnaast doet de SHM inspanningen om de drempel voor huurders zo laag mogelijk 

te maken. De medewerkers worden als zeer behulpzaam en vriendelijk beschouwd door de 

bewoners en door de andere actoren.  

- De informatievoorziening is duidelijk. De SHM gebruikt een kaft met huurderinfo, het Ziezo!-

boekje, periodieke nieuwsbrieven en communiceert in haar brieven op een duidelijke wijze. 

Als er nog onduidelijkheden zouden zijn, kunnen huurders van de medewerkers van de SHM 

verduidelijking krijgen.  

- De SHM kan nog meer aandacht besteden aan de klachtenbehandeling. Klachten van 

bewoners worden behandeld, maar er worden geen of onvoldoende beleidsmatige conclusies 

uit getrokken, waardoor dezelfde klachten steeds terug kunnen komen.  

- Daarnaast geven huurders die niet in Heist-op-den-Berg wonen, aan dat er door de afstand 

een drempel bestaat om contact op te nemen met de maatschappij. Ook is het voor huurders 

niet altijd duidelijk met wie ze contact moeten opnemen in geval van dringende technische 

problemen: de aannemers zelf, de onderhoudsdienst voor de centrale verwarming, of de 

SHM-onderhoudsploeg. Het verdient dan ook aanbeveling om de huurders regelmatig 

(bijvoorbeeld jaarlijks) een overzicht te bezorgen met de namen en telefoonnummers van de 

personen die gecontacteerd kunnen worden bij mogelijke problemen.  

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk 
Beoordeling: goed 
 

- Er is een goede samenwerking met de andere actoren zoals OCMW, welzijnsinstellingen, 

VZW's, de gemeente, IOK en IEGMO, zij het dat deze niet op een formele manier verloopt. 

Vaak is er sprake van goede en persoonlijke, maar informele, contacten, vooral via de 

telefoon. Uit de gesprekken met de gemeenten is gebleken dat ze de communicatie als 

positief ervaren en er voldoende en voldoende snelle uitwisseling van informatie in verband 

met potentiële projecten of eventuele problemen.  

- Er wordt voldoende en tijdig informatie doorgegeven aan de inspectie RWO, Wonen 

Vlaanderen. 

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: voor verbetering vatbaar 
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- De SHM beschikt over enquêteformulieren om de tevredenheid te meten waarmee ze op 

individuele basis peilt naar tevredenheid bij bewoners. Dit gebeurt eerder ad-hoc en niet op 

een gestructureerde manier voor alle bewoners of voor bepaalde wijken in hun geheel. Dit 

maakt het moeilijk om lessen te trekken uit de tevredenheid van de huurders of om te gaan 

met gefragmenteerde suggesties. De resultaten worden niet verwerkt en niet bespreekbaar 

gesteld om hieruit beleidslijnen en actiepunten te distilleren. 

- In het algemeen zijn de huurders tevreden. De enige vorm van ontevredenheid kon worden 

vastgesteld in de opvolging van de uitgevoerde klussen in de woning, omdat de huurders daar 

menen dat de SHM niet steeds voldoende snel reageert op klachten over uitgevoerde werken 

van aannemers en er ook te weinig controle op uitoefent. Volgens de SHM wordt er via 

architect en rechtstreeks via de werfleider wel snel op klachten van huurders actie 

ondernomen, maar ligt het probleem vaak bij de aannemers die niet voldoende of niet 

voldoende snel op de grieven reageren. De visitatiecommissie raadt de SHM aan om 

voldoende goede afspraken te maken met de aannemers en het kwaliteitsniveau te 

garanderen door middel van bijvoorbeeld Service Level Agreements (SLA’s). 

 
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 
 
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar 
 
De SHM verstrekt duidelijke informatie aan huurders en is voldoende bereikbaar en 
benaderbaar. Ook de beleidsinstanties worden voldoende snel en voldoende duidelijk 
geïnformeerd. De huurders zijn in het algemeen tevreden over de SHM, maar de SHM moet 
werk maken van een gestructureerde benadering van het meten (en verbeteren) van 
tevredenheid en regelmatiger en duidelijker met huurders communiceren over interne 
aanspreekpunten in de maatschappij voor dringende technische problemen.  
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5. AANBEVELINGEN 

5.1 Aanbevelingen voor de SHM 
 
De visitatiecommissie geeft SHM de volgende aanbevelingen: 
 
1. Heb meer aandacht voor sociale aspecten in de werking van de organisatie. Stel u als 

organisatie nog ontvankelijker op voor huurders, door bijvoorbeeld bewonersparticipatie te 
organiseren of te stimuleren of wijkaanspreekpunten te installeren. 

2. Ga actief op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking met andere woonactoren. 

3. Herdenk de organisatie van de opvolging van de huurdersachterstallen, en betrek daarbij in 
een vroeger stadium de hele organisatie en eventueel andere betrokken actoren zoals het 
OCMW. De uitstaande huurdersachterstal is zeer klein, maar de procedure voorziet 
momenteel in een zeer beperkte sociale ondersteuning van de huurders. 

4. Ontwikkel een langetermijnvisie inzake doelgroepenbeleid waarbij ook voldoende aandacht 
wordt besteed aan andere bijzondere doelgroepen dan senioren. 

5. Bouw structurele bezinning van de interne organisatie in, waarbij gewerkt wordt naar een nog 
grotere teamwerking en de individuele verantwoordelijkheden worden vergroot. Maak ieder 
team verantwoordelijk voor het uitwerken en voor het beheren van de op hun opdrachten 
toepasselijke procedures. 

6. Schenk voldoende aandacht aan het ontwikkelen van een procedurehandboek om zo tot een 
werkbare procedure te komen voor elk bedrijfsproces. Opteer hierbij waar mogelijk voor een 
doorleefde benadering en ontwikkeling vanuit de basis (medewerkers) eerder dan voor een 
top-down benadering.  

7. Bouw een website, en zet die in bij de communicatie met je interne (medewerkers) en 
externe klanten en relaties. 

8. Ontwikkel een methodiek en planning om er voor te zorgen dat elke woning in een door de 
SHM te bepalen termijn worden bezocht. 

 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen 
maatregelen 

 
De visitatiecommissie heeft voldoende vertrouwen dat de maatschappij verbeterpunten 
zelfstandig zal oppakken. De visitatiecommissie is van oordeel dat een vervroegde visitatie niet 
noodzakelijk is. 

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie volgende 
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid: 
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1. Het belang van de GSC voor de financiële gezondheid van deze SHM is erg groot. De garantie 

op het behoud ervan is dan ook essentieel voor de toekomstige financiële gezondheid van de 
maatschappijen. 

2. Onderzoek de moeilijkheden die SHM’s door de huidige programmatiemethodiek 
ondervinden en onderzoek ook de mogelijke negatieve effecten hiervan op de prestaties van 
de SHM’s. De SHM is erg afhankelijk van het budget voor renovatie en/of nieuwbouw dat ter 
beschikking wordt gesteld en kan misschien te weinig op basis van de eigen specifieke 
uitdagingen en inzichten kiezen voor nieuwbouw of renovatie. 

 5.4 Goede praktijken 
 
Op basis de prestatiebeoordelingsmethodiek heeft de visitatiecommissie volgende werkwijzen 
geïdentificeerd die mogelijk als ‘goede praktijk’ uitgediept en veralgemeend kunnen worden naar 
andere sociale huisvestingsmaatschappijen: 
 
1. De SHM slaagt erin om ontbindende voorwaarden op te nemen wanneer ze gronden koopt 

van gemeentes/OCMW, om zo de zekerheid te hebben dat vergunningen worden behaald en 
dat de beoogde plannen kunnen uitgevoerd worden. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN 

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en eventueel bijkomende leden RvB) 
- Theo De Wyngaert, Directeur 
- Rene Willems, Bestuurder en Voorzitter 
- Jef Mariën, Bestuurder en Schepen te Heist-op-den-Berg 
- Greta Verschoren, Bestuurder 
- Willy Anthonis, Bestuurder 
 
Medewerkers SHM 
- Theo De Wyngaert, Directeur 
- Greet Croon, Sociaal-administratief medewerker 
- Stijn Weyns, Sociaal medewerker 
- Sabine Rombouts, Administratief bediende 
- Danny Van den Berghe, Technische Dienst 
- Karen Docx, Boekhouding 
 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
- Mariska Vonck, Provincie Antwerpen : Verhinderd. Telefonisch gesprek als alternatief. 
- Tom Ghoos, IOK 
- Peter Van Cleemput, IGEMO 
- Serafien Wouter, Stedebouwkundig ambtenaar Heist-op-den-Berg 
 

Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- Kelly Van Tendeloo, Bestuurder SVK Onderdak VZW 
- Paul Van Tendeloo, Emmaus Group 
- Eddy Bogaert, OCMW Secretaris Putte 
- Martine Claeys, Woonbegeleidster OCMW+ 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- Anja Braes als bewonersondersteuner (coördinator VZW Den Draai) 
- 11 huurders 
- 2 huurders hebben per mail of brief gereageerd. 

 
Omwille van privacy-redenen worden de namen van de huurders niet opgenomen in het 
rapport. 
 

Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 
- Jan Scheltiens, Schepen van Putte 
- Jef Mariën, Schepen van Heist-op-den-Berg 
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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 er in 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 u een alfabetische 
lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuur van het 
rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in 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.  
 
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 om in aanmerking te 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 ). 
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 ADL-
woningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een 
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde 
voorwaarden beroep doen op bijzondere subsidies. 
BSO of 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 woningbouw is 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  
Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen 
over beleid, doelstellingen en samenwerking. Wordt bijvoorbeeld 
gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse stedenbeleid. 
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, het binnenklimaat 
(ventilatie en oververhitting). Meer info op 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 attest 
wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A. 
Meer info: www.vlaanderen.be en op www.energiesparen.be 
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/Document.aspx?DID=10198
43 
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 inkomsten 
zullen 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. 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.caw.be/
http://www.vmsw.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019843
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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.  
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  
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin 

een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal 
huishoudens in het werkgebied.  

- 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.  

- 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 
Regering van 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/Document.aspx?DID=10164
03&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 

(bij de VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar. In dit 
systeem wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde NFS2 
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. 
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 huur- 
of 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, moet een sociale last worden 
opgelegd bij bepaalde stedenbouwkundige en 
verkavelingsaanvragen. Bij kleinere verkavelings- en 
stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus geen sociale last 
opgelegd. Rond sociale last is een zeer uitgebreide 
reglementering van toepassing. (meer info op 
www.wonenvlaanderen.be ). 
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 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud
http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.vob-vzw.be/
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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 : 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.  
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. 
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. 

http://www.vaph.be/
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KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 40 

1230 BRUSSEL 

T: 02-5531752 

  

E-MAIL:  INFO@VISITATIERAAD.BE 

WEBSITE:   WWW.VISITATIERAAD.BE 

TWITTER:   @VISITATIERAAD 

FACEBOOK:  FACEBOOK.COM/VISITATIERAAD 
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Datum reactie SHM: 4 april 2013 

V I S I T A T I E R A A D  S O C I A L E  H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P P I J E N  

Reactie van de SHM  

op het visitatierapport van  

Maatschappij voor de huisvesting van het 
kanton Heist-op-den-Berg,  

Heist-op-den-Berg 

 

 

 

 

 









 

 

 

Datum beslissing minister: 30 mei 2013 

V I S I T A T I E R A A D  S O C I A L E  H U I S V E S T I N G S M A A T S C H A P P I J E N  

Beslissing van de minister n.a.v.  

de prestatiebeoordeling van de SHM   

Maatschappij voor de huisvesting van 
het kanton Heist-op-den-Berg,  

Heist-op-den-Berg 

 








