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Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door 
de Huisvestingsmaatschappij van het kanton Heist-op-den-Berg (kortweg HKH) geleverde prestaties. Het 
prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank (gegevens 2012-2016), op door de 
SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en op gesprekken met vertegenwoordigers 
van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De visitatiecommissie beoogt het uitbrengen 
van een professioneel advies aan de SHM en de bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor even-
tuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens. 
  

mailto:info@visitatieraad.be
http://www.visitatieraad.be/


VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING KANTON HEIST-OP-DEN-BERG  PAGINA 2 VAN 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITATIERAPPORT 
- datum defintief rapport: 17 april ‘18 
- datum visitatiegesprekken: 26-27 oktober 2017 
- presentatie aan raad van bestuur: 20 maart 2018 
- samenstelling visitatiecommissie: 

Brecht Vandekerckhove, commissievoorzitter 
Luc Joos, commissielid 
Peter Bulckaert, commissielid 

 

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ 
- Huisvestingsmaatschappij van het kanton Heist-op-den-Berg  
- Erkenningsnummer: 1160 
- Contactgegevens SHM: 

Plantijnlaan 2 - 2220 Heist-op-den-Berg 
015/24 71 86 
info@hkh.vlaanderen 
web http://www.huisvestingheistputte.be/Startpagina site 

- Directeur: Theo De Wyngaert 
- Voorzitter: Sebastiaan Mariën 
- Actieterrein voor de realisatie en de verhuur van sociale huurwoningen:  

Heist-op-den-Berg en Putte 
 
 

  

Visitatierapport  
maatschappij voor de huisvesting  

van het kanton  
Heist-op-den-Berg (1160) 

 
Heist-op-den-Berg 



  

   

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING KANTON HEIST-OP-DEN-BERG  PAGINA 3 VAN 49 

 
 
 
INHOUDSOPGAVE 

 

 

1. INLEIDING ......................................................................................................................................... 4 

2. SAMENVATTING ............................................................................................................................... 6 

3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING ......................................................................... 10 

3.1 BESCHRIJVING SHM ....................................................................................................................................... 10 

3.2 BESCHRIJVING OMGEVING ............................................................................................................................... 12 

4. PRESTATIES VAN DE SHM ............................................................................................................... 13 

4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN ........................................................................ 13 

4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN ........................................................................ 13 

4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING ................................................. 18 

4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID .................................................................................................... 20 

4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID ........................................................................................................ 24 

4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID ...................................................................................... 31 

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID ........................................................................................... 36 

5. AANBEVELINGEN ............................................................................................................................ 41 

5.1 AANBEVELINGEN VOOR DE SHM ..................................................................................................................... 41 

5.2 AANBEVELINGEN VOOR DE DOOR DE VLAAMSE OVERHEID TE NEMEN MAATREGELEN ................................................ 41 

5.3 AANBEVELINGEN VOOR HET VLAAMSE WOONBELEID .......................................................................................... 41 

5.4 GOEDE PRAKTIJKEN BIJ DE SHM ...................................................................................................................... 41 

BIJLAGEN ........................................................................................................................................... 43 

BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN ............................................................................................................. 43 

BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN ................................................................................. 44 

 
  

file:///D:/HEIST/20180122%20visitatierapport%20HKH.docx%23_Toc504425118
file:///D:/HEIST/20180122%20visitatierapport%20HKH.docx%23_Toc504425119
file:///D:/HEIST/20180122%20visitatierapport%20HKH.docx%23_Toc504425120
file:///D:/HEIST/20180122%20visitatierapport%20HKH.docx%23_Toc504425123
file:///D:/HEIST/20180122%20visitatierapport%20HKH.docx%23_Toc504425131
file:///D:/HEIST/20180122%20visitatierapport%20HKH.docx%23_Toc504425136


VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING KANTON HEIST-OP-DEN-BERG  PAGINA 4 VAN 49 

 
 
 
 
 

1.1. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, d.d. 4 
mei 2017 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 huisvestingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit).  
Meer informatie: www.visitatieraad.be 

1.2. 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. 

1.3. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. Daar-
toe wordt gebruik 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.  

1.4. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM een 
bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM verantwoordelijk is. Deze 
doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 
1. de beschikbaarheid van woningen  
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving  
3. de betaalbaarheid  
4. het sociaal beleid  
5. de financiële leefbaarheid  
6. de klantvriendelijkheid  
Voor de eerste drie prestatievelden zijn er strategische doelstellingen en operationele doelstellingen 
omschreven. Voor de overige prestatievelden gelden alleen operationele doelstellingen. 

1.5. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 
- ‘zeer goed’: de SHM levert duidelijk veel betere prestaties dan de minimale vereisten;  
- ‘goed’: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten;  
- ‘voor verbetering vatbaar’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 
- ‘onvoldoende’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten. De SHM is op basis van een 

eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar die verbetering is niet gerealiseerd 
tijdens de vooropgestelde periode. 

- ‘niet van toepassing' (n.v.t.): deze activiteit is geen vereiste voor deze SHM. 
- ‘blanco’: de visitatiecommissie beschikt over onvoldoende gegevens om tot een beoordeling te 

kunnen komen. 

1.6. SHM’s die louter huuractiviteiten uitvoeren, worden alleen op huuractiviteiten beoordeeld. SHM’s die 
louter koopactiviteiten uitvoeren, worden alleen op koopactiviteiten beoordeeld. SHM’s die zowel 
huur- als koopactiviteiten uitvoeren, worden beoordeeld op huuractiviteiten zodra ze één sociale 
huurwoning verhuren. Ze worden ook op koopactiviteiten beoordeeld als ze door de VMSW gemach-
tigd zijn om in eigen naam sociale leningen te bemiddelen of als ze zelf expliciet verzoeken om ook 
op koopactiviteiten te worden beoordeeld.  
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Los van het feit of de SHM al of niet beoordeeld wordt op koopactiviteiten, vormen de eventuele 
koopactiviteiten altijd een contextfactor bij het beoordelen van de prestaties op het vlak van de 
huuractiviteiten 

1.7. 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 onge-
wenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van de visitatiecommissie ver-
klaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit visitatierapport. De visitatoren hebben 
bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel, commercieel of ander belang bij de beoordeelde 
sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel 
van de visitatiecommissie is ook tot stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale 
huisvestingsmaatschappij of andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatie-
rapport aan de SHM en aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde 
verklaring. De onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visita-
tieraad.be.  

1.8. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de toegankelijkheid te 
vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en specifieke vaktermen zoveel 
mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik van vaktermen omdat het om uit-
drukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het 
gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden de meest 
gebruikte afkortingen en vaktermen kort toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren 
die werkzaam zijn in of raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag 
naar de “lijst van actoren” die is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. 
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De Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg (HKH) werd opgericht in 1921 en 
heeft als actieterrein de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte. Beide gemeenten zijn ook de grootste 
aandeelhouders. Het personeelsbestand van de maatschappij bestaat naast de directeur uit 2 arbeiders en 
7 bedienden, verdeeld over een technische dienst, een sociale dienst en een dienst (huurders-)administratie. 
De SHM focust vooral op haar huuractiviteiten. Op vraag van de beide gemeenten heeft de SHM in de 
afgelopen jaren ook sociale koopwoningen gerealiseerd in functie van de invulling van het BSO koop, dat 
inmiddels op gewestelijk niveau is afgeschaft. De SHM heeft niet de ambitie om in de toekomst nog koop-
activiteiten op te zetten. Aangezien de SHM geen sociale leningen van de VMSW bemiddelt, wordt zij niet 
beoordeeld op koopactiviteiten. 

Op 31 december 2016 beschikte HKH over 1.226 sociale huurwoningen, waarvan 36% appartementen en 
64% eengezinswoningen. HKH levert op alle operationele doelstellingen goede of zeer goede prestaties. De 
enige aanbeveling – aangaande het omgaan met leefbaarheid binnen de woonwijken van de SHM - geeft 
de visitatiecommissie vetgedrukt in de tekst weer. 

Bij de vorige visitatie in 2012 kreeg de SHM vooral negatieve scores voor het prestatieveld sociaal beleid 
(uitgezonderd huisvestingsondersteuning), het meten van de tevredenheid en de bereidheid tot verande-
ring en verbetering. Omdat de formele reactie van de SHM op dat rapport onvoldoende vertrouwen gaf 
dat de verbeterpunten zouden worden opgenomen, legde de minister de SHM op om een verbeterplan op 
te stellen en uit te voeren. De SHM heeft de uitdagingen opgenomen, … en met succes: 

HKH is er in geslaagd haar sterktes te bewaren., … 

Reeds bij de vorige visitatie kreeg de SHM een goede score voor haar prestaties op het vlak van de realisatie 
van woningen, de kwaliteit van de woningen, de betaalbaarheid van het patrimonium en de financiële 
leefbaarheid.  

In de voorbije 5 jaar heeft HKH jaarlijks een groot aantal nieuwe woningen gerealiseerd en bovendien is 
ook de geplande productie heel hoog. Zowel Putte als Heist-op-den-Berg behalen, mede hierdoor, het BSO. 
Om naar de toekomst toe de realisatie van woningen veilig te stellen, is er in beide gemeenten een woon-
beleidsconvenant goedgekeurd of in aanvraag. 

De SHM heeft een vrij actieve verwervingspolitiek. Ze heeft de laatste vijf jaar bijna 5 ha grond verworven 
en brengt haar beschikbare grondreserve zo op ruim 15 ha. Zo heeft ze een grondreserve die haar huidig 
realisatietempo voor nog een 10-tal jaar mogelijk maakt . 

De SHM heeft – o.a. via uitgebreide projectrichtlijnen - een duidelijke en kwalitatieve aanpak voor renova-
tie- en nieuwbouwprojecten. De SHM heeft een onderhouds- en herstellingsplanning alsook een renovatie-
planning waarbinnen voor de komende 10 jaar de noodzakelijk geachte werken worden gepland en be-
groot. Zo slaagt ze er zeer goed in om haar woningen op een hoog kwaliteitsniveau te houden. De SHM 
heeft de ERP-doelstellingen mede hierdoor quasi volledig behaald.  

HKH houdt bij nieuwe projecten rekening met de wachtlijsten en het reeds aanwezige sociale huurpatri-
monium in de buurt om de woningenmix te bepalen. De SHM gaat ook in op de vragen van welzijnsactoren 
voor woningbouwprojecten voor bijzondere doelgroepen. De SHM beschikt over vrij veel woningen speci-
fiek voor bejaarden (cfr toewijzingsreglement) en heeft aandacht voor aanpasbaarheid. Bovendien schakelt 
de SHM nieuwe projecten in om de onderbezetting aan te pakken.  

Wat de financiële leefbaarheid betreft scoort de SHM goed. De financiële gezondheidsindex (FiGI) voor de 
voorbije periode is goed maar evolueert in de negatieve zin. De financiële planning onderbouwt de boven-
staande analyse maar de SHM beschikt over de nodige reserves om de tekorten zonder problemen op te 
vangen. Daarnaast maakt de SHM een investeringsanalyse bij belangrijke nieuwe projecten en houdt ze 
ook de bouwkosten goed onder controle.  

2. SAMENVATTING 
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HKH beheerst haar kosten goed. Naast de werkings- en onderhoudskosten, heeft de SHM ook de structurele- 
en frictieleegstand onder controle. HKH doet inspanningen om huurdersachterstal te voorkomen en te 
bestrijden. De procedure huurdersachterstal laat toe om huurders met betalingsproblemen op te volgen 
en er is op ieder moment ruimte voor het opstarten van een afbetalingsplan. Sowieso levert de SHM ook 
goede prestaties in het beperken van de huurlasten voor de huurders.  

… en heeft duidelijk werk kunnen maken van haar verbeterpunten (sociaal beleid) … 

HKH leverde reeds goede prestaties voor huurdersondersteuning en heeft haar werking op dit punt nog 
verder verbeterd. De visitatiecommissie apprecieert de door HKH geleverde inspanningen om haar klanten 
een aangepaste ondersteuning te bieden bij inhuurneming, alsook haar inspanningen tijdens de huurperi-
ode, zowel inzake de sociale, de financiële als de technische aspecten. Ook bij eventuele herhuisvesting, 
interne verhuizing en beëindiging van het huurcontract biedt HKH bijkomende ondersteuning. Zowel huur-
dersachterstal als overlastproblemen zijn eerder beperkt. Dit is mede het gevolg van de gehanteerde pro-
cedures, de geboden afbetalingsmogelijkheden, de opvolging van de huurders en de nauwe samenwerking 
met de OCMW’s van haar actieterrein. Toch ligt het aantal uithuiszettingen omwille van huurdersachterstal 
vrij hoog. De visitatiecommissie adviseert de SHM om in samenspraak met de OCMW’s haar aanpak van 
huurdersachterstallen te evalueren.  

HKH heeft in de voorbije jaren belangrijke stappen gezet naar meer bewonersbetrokkenheid. Ze betrok 
bewoners bij onder meer de opmaak van haar website. De SHM heeft in haar beleidsplan 2017-2020 de 
intentie ingeschreven om wijk- en thematische bewonersvergaderingen te organiseren en de oprichting 
van een huurdersadviesraad te onderzoeken. Ondertussen is ze in 2016 met Samenlevingsopbouw een 
samenwerking aangegaan voor een participatietraject bij de renovaties in 3 wijken. Toch adviseert de 
visitatiecommissie de SHM om een strategie uit te werken om bestaande bewonerscomités en groepen 
huurders die aanwezig zijn op een bewonersvergadering te betrekken in meerdere aspecten van beleids-
vorming en –uitvoering van de SHM. Tevens adviseert ze de SHM om na te denken over een andere aanpak 
dan bewonersvergaderingen om zo alle deelgroepen in haar huurderspopulatie op maat te betrekken. 

HKH hield diverse tevredenheidsmetingen. Ze organiseerde enquêtes bij bewoners van een 5-tal buurten 
en peilde naar de tevredenheid bij nieuwe huurders en bij bewoners na renovatie en nieuwbouw. Ze 
organiseerde bij alle huurders ook een bevraging over haar website in opbouw. Ze ging met de resultaten 
van die bevragingen aan de slag, zowel intern als in overleg met externe diensten en aannemers. Recent 
organiseerde de SHM op basis van de modules uit het model Vlaamse tevredenheidsmeting ook tevreden-
heidsmetingen bij kandidaat-huurders en nieuwe huurders.  

Als onderdeel van deze vernieuwde inzet op sociaal beleid neemt HKH ook diverse initiatieven op het vlak 
van leefbaarheid. Ze zet hierbij in op het verbeteren van contacten tussen huurders en het vermijden van 
problemen tussen huurders. Door het ontbreken van een duidelijke en onderbouwde visie op leefbaarheid 
rijzen er vragen bij de efficiëntie van deze aanpak. Daarom beveelt de visitatiecommissie HKH aan om een 
duidelijke onderbouwde visie op leefbaarheid uit te werken en meer lijn en continuïteit na te streven in de 
leefbaarheidsacties die de SHM op touw zet.  

… HKH is daardoor als organisatie ook veel communicatiever en transparanter geworden, … 

HKH heeft duidelijk werk gemaakt van het informeren van huurders en potentiële huurders door verder 
in te zetten op bereikbaarheid in beide gemeenten, klantvriendelijkheid en heldere communicatie. HKH 
beschikt over een goede website en een uitstekende informatiemap voor nieuwe huurders, ze heeft veel 
interessante en duidelijk leesbaar geschreven folders en een viermaandelijkse nieuwsbrief.  

De visitatiecommissie wijst op de bijzonder positieve waardering van alle actoren in het werkveld over 
de openheid, de bereikbaarheid en de informatiedeling van de SHM. HKH benadert dit op een zeer actieve 
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manier. Ze deelt niet enkel vlot alle informatie die gevraagd wordt, ze is ook zeer actief om zelf informatie 
aan te brengen en partners bij te staan in het ontwikkelen van hun beleid.  

Tegelijk raadt de visitatiecommissie HKH aan om haar eigen goede prestaties iets meer in de verf te zetten. 
Het siert de SHM dat ze op een bescheiden manier hard werkt, maar het kan haar imago ten goede komen 
om haar verdiensten nog meer kenbaar te maken ten aanzien van de partners in haar actieterrein. Op 
deze manier kan ze haar werking binnen het actiegebied nog meer verankeren. 

… maar dient zich nog verder voor te bereiden op de toekomst.  

De visitatiecommissie is enthousiast over de inspanningen die HKH leverde. Tegelijk vindt de visitatiecom-
missie het wenselijk dat de SHM maatregelen voorbereidt om haar goede werking ook in de toekomst 
veilig te stellen. De goede prestaties van HKH zijn te danken aan de inzet van het ganse team en ook aan 
de uitgebreide ervaring van de directeur en het hoofd van de technische dienst, die beiden dicht bij hun 
pensionering staan. Om een wissel op de toekomst voor te bereiden zouden een aantal elementen in een 
meer systematische benadering moeten opgenomen worden, alsook de opvolging worden voorbereid.  

Verder is het ten slotte aangewezen dat de SHM haar inspanningen blijft evalueren. Dit geldt in het bijzon-
der voor het aspect leefbaarheid, maar evenzeer voor bewonersparticipatie en tevredenheidsmetingen. 
Op dit vlak heeft de visitatiecommissie kunnen vaststellen dat het de SHM zeker niet aan inzet ontbreekt, 
maar dat een evaluatie van haar inspanningen de efficiëntie en effectiviteit ervan ten goede zou komen 
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De onderstaande tabel geeft per Operationele Doelstelling (OD) een samenvatting van de beoordeling.  
(v.v.v. = voor verbetering vatbaar, n.v.t = niet van toepassing) 

 
 

  beoordeling 

 De SHM … huur koop 
    

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

OD 1.1. … realiseert nieuwe sociale huurwoningen Zeer goed n.v.t. 

OD 1.2. … biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan n.v.t. n.v.t. 

OD 1.4. … verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren Goed n.v.t. 

OD .1.5 … stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen Goed n.v.t. 
    

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING 

OD 2.1. 
… staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing 
of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 

Zeer goed n.v.t. 

    

3. BETAALBAARHEID 

OD 3.1. … bouwt prijsbewust Goed n.v.t. 

OD 3.2 … verhuurt prijsbewust Goed n.v.t. 
    

4. SOCIAAL BELEID 

OD 4.1. … biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Zeer goed n.v.t. 

OD 4.2. … zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid Goed n.v.t. 

OD 4.3. … voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan Goed n.v.t. 

OD 4.4. … betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer Goed n.v.t. 
    

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

OD 5.1. … is financieel leefbaar. Goed n.v.t. 

OD 5.2. … beheerst haar kosten goed Goed n.v.t. 

OD 5.3. 
… voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en  
domiciliefraude 

Goed n.v.t. 

OD 5.4. … heeft en gebruikt een goed financieel plan Goed n.v.t. 
    

6. KLANTGERICHTHEID 

OD 6.1. … informeert burgers snel en duidelijk Goed n.v.t. 

OD 6.2. 
… informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties 
snel en duidelijk 

zeer goed n.v.t. 

OD 6.3. … meet de tevredenheid van klanten Goed n.v.t. 
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3.1 Beschrijving SHM 

De Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg (kortweg HKH) 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 huidige deelgemeenten van 
Heist-op-den-Berg, namelijk Schriek (vanaf 1925), Itegem (vanaf 1925), Booischot (vanaf 1925), Wiekevorst 
(vanaf 1939) en Hallaar (vanaf 1957)1. Na de gemeentefusie bestond het actieterrein uit twee gemeenten, 
Heist-op-den-Berg en Putte.  

De maatschappij heeft 4 grote en 18 kleine aandeelhouders. De gemeente Heist-op-den-Berg (52%) en de 
gemeente Putte (34 %) zijn de grootste aandeelhouders. Het gewest en de provincie Antwerpen hebben 
elk 4 % van de aandelen. De 18 kleinere particuliere aandeelhouders hebben samen iets meer dan 5 % 
van de aandelen. De raad van bestuur van HKH bestaat uit 15 leden, waarvan 9 vertegenwoordigers 
van de gemeente Heist-op-den-Berg, 5 vertegenwoordigers van de gemeente Putte en 1 vertegenwoor-
diger van de Provincie. 

Het personeelsbestand van de maatschappij bestaat naast de directeur uit 7 bedienden, verdeeld over 
een sociale dienst, een dienst (huurders-)administratie en een technische dienst waartoe ook 2 arbeiders 
behoren.  

Op 31 december 2016 beschikte HKH over 1.226 sociale huurwoningen, waarvan 36% appartementen en 
64% eengezinswoningen. Van die wooneenheden stonden er 28 leeg (5 frictieleegstand; 23 structurele 
leegstand).  

Van het patrimonium dat de SHM nu nog verhuurt, is het grootste volume gerealiseerd in de periode 
1980-1989 (ca. 42,3 % van het patrimonium). Dit ligt ver boven het Vlaamse gemiddelde. Daarnaast is 
nog 32,5 % van het patrimonium gerealiseerd in de periode 1990-2009.  

 

                                                      

1 Bron: http://www.huisvestingheistputte.be/Startpagina/Algemene-info 

3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 
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Grafiek 1. Bron: prestatiedatabank 2017 – gegevens 2016 

De SHM heeft een groot aantal 3-slaapkamerwoningen, goed voor zo’n 37% van het patrimonium. De 2-
slaapkamerwoningen maken zo’n 32% van het patrimonium uit. Verder zijn in afnemende volgorde een 
vierde van het patrimonium een 1-slaapkamerwoning, telt 5% van de woningen 4 slaapkamers en zijn 
er slechts 9 woningen met 5 of meer slaapkamers (1%).  

 

 

Grafiek 2. Bron: prestatiedatabank 2017 – gegevens 2016 
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Eind 2016 bestond 45% van de gezinnen die bij HKH een sociale woning huren uit 1 persoon (dit komt 
overeen met het gemiddelde van alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen). Bij 8% van de huis-
houdens is het gezinshoofd allochtoon en bij 30% van de huurders ouder dan 65. Bijna twee derde van 
de Vlaamse maatschappijen heeft voor beide indicatoren een hoger percentage.  

Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurders ligt met € 14.325,88 net iets lager 
dan de mediaan van de sector.  

In beide gemeenten is er een lokaal toewijzingsreglement waarin een aantal woningen voor senioren 
worden voorbehouden en er ook een bepaling aangaande lokale binding is opgenomen 

De SHM focust vooral op haar huuractiviteiten. Op vraag van de gemeenten Putte en Heist-op-den-Berg 
heeft de SHM recent een aantal sociale koopwoningen ontwikkeld, in functie van de invulling van het 
BSO. Nu het BSO is ingevuld heeft de SHM niet de ambitie om hierin verder te gaan en bouwt ze deze 
activiteiten af. Aangezien de SHM geen sociale leningen van de VMSW bemiddelt, wordt zij niet beoor-
deeld op koopactiviteiten, dit was ook bij de vorige visitatie in 2012 niet het geval. (zie ook OD 1.2) 

 

3.2 Beschrijving omgeving 

In het actieterrein van de maatschappij woonden eind 2016 25.047 huishoudens. De verwachting is dat 
dit aantal tegen 2020 zal stijgen naar 25.921 (+3,5%) en tegen 2030 naar 28.008 (+12%). Naar leeftijdsver-
deling zijn er 19% 18- tot 34-jarigen, 43% 35- tot 64-jarigen en 20% 65-plussers. Dit is heel sterk gelijklo-
pend met de gemiddelde waarden in Vlaanderen. Het werkloosheidscijfer van de gemeenten in het 
actieterrein ligt met 5,5% lager dan het Vlaamse gemiddelde van 7,5%.  

Naar woningtypologie zijn er duidelijk verschillen met het Vlaamse gemiddelde. Met 53% open en 24 % 
halfopen bebouwing, woont men in het actieterrein veel ruimer dan gemiddeld in Vlaanderen (respec-
tievelijk 30% en 20%). Logischerwijze zijn er dan weer veel minder rijwoningen (7%) of appartementen 
(16%), dan gemiddeld in Vlaanderen (respectievelijk 24% en 26%). Dit is uiteraard volledig te wijten aan 
het sterk landelijk karakter en het ontbreken van stedelijke kernen in het werkingsgebied. 

De mediaan verkoopprijs van een appartement in het actieterrein van HKH bedroeg in 2016 226.500 
euro. Voor gewone woonhuizen ligt de mediaan in het actieterrein op 225.000 euro. Beide liggen dus 
hoger dan het Vlaamse gemiddelde (respectievelijk 172.336 euro en 210.526 euro). De mediaan verkoop-
prijzen van eengezinswoningen en appartementen zijn de voorbije 5 jaar gemiddeld met respectievelijk 
11% en 18% gestegen.  

Het actieterrein van HKH telde in 2016 5,7% sociale huurwoningen. Heist-op-den-Berg (6,8%) heeft een 
veel hoger aandeel sociale huurwoningen dan Putte (2,9%). Naast HKH is er in dit actieterrein nog een 
andere sociale huisvestingsmaatschappij met huuractiviteiten actief, namelijk De Zonnige Kempen. Deze 
maatschappij is enkel actief in de deelgemeente Booischot (Heist-op-den-Berg). Daarnaast is ook het 
sociaal verhuurkantoor vzw Onderdak actief in beide gemeenten met 63 woningen in Heist-op-den-
Berg en 28 woningen in Putte. 

Het bindend sociaal objectief (BSO) inzake bijkomende sociale huurwoningen voor het totale actieter-
rein werd bepaald op 384 woongelegenheden, waarvan 270 in Heist-op-den-Berg en 114 in de deelge-
meente Putte. Van dit objectief zijn er in 2016 179 gerealiseerd. Beide gemeenten kregen dan ook een 
goede beoordeling op de laatste voortgangsrapportage (zie ook OD 1.1). 
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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 

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 realiseert nieuwe sociale huurwoningen  
Beoordeling: zeer goed 

In de periode 2012-2016 vertoont het patrimonium van HKH een sterke jaarlijkse groei van 2,68%. In 
vergelijking met de andere SHM’s heeft de maatschappij een hoge realisatiegraad. Met een geplande 
productie van ruim 18% ten opzichte van het bestaande patrimonium situeert HKH zich ook bij de 
hoogste in de sector. Bovendien is het aannemelijk dat - onder meer door het werk van HKH - het BSO 
zowel in Putte als in Heist-op-den-Berg behaald wordt. In beide gemeente is er dan ook een woonbe-
leidsconvenant goedgekeurd of ligt het ter goedkeuring voor in het College, om bijkomende sociale 
woonprojecten met een gesubsidieerde lening te kunnen financieren. De projecten zijn opgenomen in 
de financiële meerjarenplanning en blijken ondanks de subsidie wel te wegen op de financiële draag-
kracht, maar dit brengt de financiële leefbaarheid niet in het gedrang. De SHM werkt voor nieuwe 
realisaties goed samen met alle actoren in haar werkterrein. De visitatiecommissie is op basis van deze 
prestaties van mening dat HKH zeer goed scoort voor deze doelstelling.  

▪ De SHM realiseerde in de periode 2012‐2016 gemiddeld ongeveer 33 huurwoningen per jaar, wat 
overeenkomt met een patrimoniumtoename van 2,68% per jaar. Daarmee behoort HKH in verhou-
ding tot haar patrimonium tot de meest productieve Vlaamse SHM’s.  

▪ Daarnaast heeft de SHM 3,92% (48 eenheden) aangemelde nieuwe huurwoningen en 13,21 % (162 
eenheden) nieuwe huurwoningen op het uitvoeringsprogramma, dit telkenmale ten opzichte van 
het totaal patrimonium. Met 18,13% woningen op de planning behoort deze SHM tevens in verhou-
ding tot haar patrimonium eveneens tot de meer productieve binnen de sector.  

▪ In Putte staat HKH als enige SHM in voor het aanbieden van sociale huurwoningen. In Heist-op-den-
Berg streeft ze dit na samen met de SHM De Zonnige Kempen die de projecten in de deelgemeente 
Booischot voor haar rekening neemt. Op basis van de jaarlijkse meting 2017 (situatie 31/12/2016) 
kunnen we vaststellen dat in beide gemeenten het BSO huur binnen handbereik is. De Vlaamse 
administratie deelde beide gemeenten bij de voortgangstoets 2016 dan ook in categorie 1: Gemeenten 
die het verwachte groeipad volgen. Bovendien werd er in Heist-op-den-Berg een woonbeleidscon-
venant goedgekeurd; in Putte is er sprake van een princiepsbeslissing om de aangevraagde beleids-
convenant in 2018 goed te keuren.  

▪ De afgelopen jaren is de SHM op vraag van de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte bovendien vrij 
actief geweest inzake het realiseren van sociale koopwoningen. Dit gebeurde omdat de beide ge-
meenten er niet in slaagden koopprojecten te ontwikkelen met de koopmaatschappij die actief is in 
het werkingsgebied van de SHM. Dit is eigenlijk niet relevant voor deze OD, maar het toont wel aan 
dat de SHM als een betrouwbare realisatiepartner wordt beschouwd. Vandaag staan er nog 21 so-
ciale koopwoningen op de planning waarvoor de financiering reeds is goedgekeurd (Molenstraat en 

4. PRESTATIES VAN DE SHM 
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Mechelsesteenweg). Daarnaast zullen een heel aantal geplande koopwoningen waarschijnlijk wor-
den omgezet naar huurwoningen omdat de financiering van sociale koopwoningen met ingang van 
01/01/2015 werd afgeschaft, behalve voor projecten die op de overgangslijst konden worden ge-
plaatst. De bestemming van de voorziene koopwoningen in Rashoeve, Hulshoutsesteenweg, Rijks-
wachtkazerne en Brouwershof kan daardoor mogelijk nog wijzigen, wat het aantal geplande huur-
woningen nog verder kan doen toenemen.  

 

Tabel 1: Voortgang BSO Huur per gemeente in het actieterrein 

 

Bron voortgangsmeting 2017, cijfers per 31/12/2016 

▪ Ondanks het feit dat de nieuwe projectrealisaties duidelijk wegen op de financiële indicatoren van 
de maatschappij -omdat ze nog geen GSC geniet - (zie OD 5.1) blijft HKH, samen met de gemeenten 
Heist-op-den-Berg en Putte, verder investeren in sociale huurprojecten. HKH heeft sinds september 
2017 een goedgekeurd beleidsplan, dat de opvolger is van het verbeterplan dat ze opmaakte na de 
vorige visitatie (2012). Het beleidsplan is de resultante van een traject dat de SHM in het voorjaar 
van 2017 heeft opgezet met alle diensten, de directie en de raad van bestuur. In dit plan bevestigt 
de SHM de ambitie om te blijven groeien. Ook de beide gemeenten bevestigen deze ambitie, zelfs nu 
het behalen van het BSO in zicht is, al kan het realisatietempo mogelijks iets lager zijn omdat de 
druk vanuit het BSO is weggevallen. De gemeenten appreciëren de kwaliteit en uitstraling van de 
projecten, alsook de open geest waarin die realisaties gebeuren. Ze zijn vragende partij om de be-
staande samenwerking met de SHM verder te zetten.  

▪ HKH beschikt over een aantal woningen die ze uit financieel oogpunt niet aangewezen acht om te 
renoveren. Het betreft telkens woningen binnen een groter geheel waarvan de andere reeds ver-
kocht zijn. Daardoor kan de SHM deze niet collectief renoveren. Indien die woningen vrij komen of 
gewoon te dringend aan renovatie toe zijn, dan besluit HKH over te gaan tot het verkopen van deze 
woningen. Dit weegt evenwel niet sterk door op het totale woningbestand en gebeurde slechts heel 
beperkt: 2 in 2015 en geen in 2016.  

▪ Het tot stand komen van nieuwe projecten gebeurt steeds in nauw overleg met de gemeenten in 
haar actieterrein (zie ook OD 6.2). Eens een project op de radar komt, toetst de SHM het voorafgaan-
delijk af aan een aantal haalbaarheids- en wenselijkheidscriteria: 

- de geschiktheid van het perceel voor minstens zes woningen; 
- de vorm en de ligging van het perceel; 
- de ligging ten opzichte van voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer; 
- een positief advies met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente. 

Vervolgens laat ze de projecten agenderen op het lokaal woonoverleg en dan gaat de projectop-
bouw van start. HKH kiest bij quasi alle nieuwbouw- en renovatieprojecten voor een integrale aan-
pak met een projectteam, zodat alle verschillende voor dit project vereiste disciplines vanaf het 
eerste schetsontwerp betrokken worden (architectuur, technieken, veiligheidscoördinatie, omge-
vingsaanleg, landschap en infrastructuur, …) (zie ook OD3.1).  
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OD 1.2: De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan 
Beoordeling: n.v.t. 

De kernactiviteit van de SHM zijn de huuractiviteiten. Op vraag van de gemeenten Putte en Heist-op-
den-Berg heeft de SHM recent een aantal sociale koopwoningen ontwikkeld, in functie van de invulling 
van het BSO. Nu het BSO is ingevuld heeft de SHM niet de ambitie om hierin verder te gaan en bouwt 
ze deze activiteiten af. Aangezien de SHM geen sociale leningen van de VMSW bemiddelt, wordt zij niet 
beoordeeld op koopactiviteiten, dit was ook bij de vorige visitatie in 2012 niet het geval. 

 

OD 1.3: De SHM brengt sociale kavels op de markt 
 
Deze doelstelling is bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 geschrapt als afzonderlijke 
doelstelling en wordt daarom door de visitatiecommissie niet beoordeeld. De onderliggende vereisten 
zijn ondergebracht bij OD 1.2. 

 

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

Beoordeling: goed 

De SHM heeft nog een beschikbare grondreserve van ruim 15 ha. Ongeveer 7 ha is eerder historisch bezit 
en een groot deel daarvan dateert reeds van de jaren ’80. Bijna 5 ha grond is de laatste vijf jaar ver-
worven, wat duidt op een actieve verwervingspolitiek. Ze gebruikt hiervoor diverse benaderingen en 
instrumenten en heeft op deze manier een grondreserve die haar huidig realisatietempo voor nog een 
10-tal jaar kan voeden en de BSO-doelstellingen kan waarmaken. De visitatiecommissie is van mening 
dat HKH goed presteert voor deze doelstelling.  

▪ De grondreserve van HKH bedraagt eind 2016 ongeveer 15,4 ha. Hiermee scoort de SHM hoger dan 
het gemiddelde van de sector. In de periode 2012-2016 steeg haar grondreserve sterk. In 2012 be-
schikte de SHM over een grondreserve van minder dan 12 ha. Ze heeft sindsdien zo’n 2 ha nodig 
gehad voor de realisatie van nieuwe projecten. HKH heeft door het verwerven van nieuwe gron-
denhaar grondpositie laten groeien naar 15,4 ha, Dit duidt op een actieve verwervingspolitiek. 

▪ HKH is voortdurend op zoek naar geschikte projectgebieden. Op verschillende manieren komen 
gronden op de radar van de SHM: 

- er is een algehele alertheid van de raad van bestuur en vooral van de directeur; 
- gronden worden aangebracht door de gemeente in functie van het behalen van het BSO; 
- via CBO en “aankoop goede woning” worden projecten geïnitieerd; 
- in rechtstreekse gesprekken met gemeenten of in het Lokaal woonoverleg worden project-

mogelijkheden onderzocht en aangeboden; 

▪ De projecten worden in een eerste fase uiteraard afgetoetst op hun haalbaarheid: 
- het perceel dient geschikt te zijn voor minstens zes woningen, 
- het perceel mag niet meer kosten dan 37.500 euro per realiseerbare appartement of 50.000 

euro per realiseerbare grondgebonden woning (op 17/10/2017 besliste het directiecomité 
maximum .50% van het beleenbare bedrag te beschouwen als prijsplafond voor gronden 
bestemd voor huurwoningen). 

Vervolgens worden de beoogde projecten besproken op een vooroverleg met de gemeente en een 
groen licht vanuit de gemeente resulteert in het aankopen van betreffende gronden. Voor kleinere 
projecten kan in overleg met de gemeente snel een woningaantal bepaald worden. Voor grotere of 
complexe projecten maakt HKH vaker gebruik van een stedenbouwkundige studie met projectsub-
sidie van de VMSW om een beter inzicht te krijgen van de realisatiemogelijkheden.  

▪ Er is in de periode 2012-2016 een onderscheid tussen de projectontwikkeling in de gemeente Putte 
en deze in Heist-op-den-Berg. In Heist-op-den-Berg worden de projecten veel meer geïnitieerd door 
de SHM, die in deze gemeente ook de meeste gronden heeft. De verwerving van het woonuitbrei-
dingsgebied in Heist-Goor (Pluisstraat 2,4 ha en Pluishoekstraat 1,6 ha 2015-2016) is de meest recente 
grote verwerving. In Putte is het hoofdzakelijk de gemeente die de projecten aandraagt. Dit is te 
wijten aan het feit dat HKH in het verleden ook minder grondreserves heeft kunnen opbouwen 
binnen de gemeente Putte, omdat de gemeente voor de vaststelling van het BSO eerder beperkte 
ambities had in de realisatie van sociale woningen. Nu wendt de gemeente haar invloed aan om 
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ervoor te zorgen dat de SHM haar doelstellingen wel kan realiseren: de gemeente is actief tussenge-
komen bij de verwerving van de voormalige rijkswachtkazerne en van het voormalig administratief 
centrum (oude school Beerzel). Dat was ook het geval bij het verwerven van een voormalig klooster, 
waar actief door de gemeente is onderhandeld met de dekenij, en bij het Brouwershof, waar de 
gemeente voet bij stuk heeft gehouden om de sociale last verbonden aan de ontwikkeling te be-
houden. Hierdoor zijn de projecten in Putte meer inbreidingsgericht. De SHM let bij sowieso bij alle 
potentiële projectontwikkelingen op een voldoende aanbod aan voorzieningen (zoals openbaar ver-
voer, winkels, scholen, groen, …) op korte afstand.  

Omdat het BSO behaald is, zal het aanbrengen van projecten door de gemeenten mogelijk minder 
vlot verlopen. Indien de SHM aan hetzelfde tempo wenst te blijven groeien, dan kan het aangewezen 
zijn om de visie en strategie tot grondverwerving uit te werken, dit om deze resultaten en de 
daarmee samenhangende woningproductie veilig te stellen. 

 

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

HKH houdt bij haar projecten rekening met haar wachtlijsten en de types van het reeds in de buurt 
aanwezige sociaal huurpatrimonium. Ook de specifieke, lokale karakteristieken in het bijzonder de aan-
wezigheid van voorzieningen (zoals openbaar vervoer, winkels, scholen, groen, …) spelen een rol bij het 
nemen van beslissen over het aanbod van de SHM. (zie OD 1.4) Projecten worden steeds in overleg met 
de gemeenten bepaald. De SHM gaat ook in op de vraag van welzijnsactoren. De SHM beschikt over vrij 
veel woningen specifiek aangepast voor bejaarden (cf. toewijzingsreglement) en heeft aandacht voor 
rolstoeltoegankelijkheid of aanpasbaarheid. Bovendien schakelt de SHM nieuwe projecten in om de 
onderbezetting aan te pakken. De SHM heeft afspraken met de OCMW’s van Putte en Heist-op-den-Berg 
en andere actoren over versnelde toewijzingen. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van HKH 
dan ook als goed. 

▪ De wachtlijst met kandidaat-huurders (977 op moment van visitatie) bestaat voor meer dan de helft 
uit alleenstaanden (505) en voor een kwart uit gezinnen met 2 personen (237). Uit deze wachtlijst 
blijkt dus een grote vraag naar kleinere woongelegenheden.  

Tabel 3: recente projecten naar aantal slaapkamers 

 
 

Bovenstaande tabel toont aan dat de SHM het overwicht aan grotere woningen binnen haar huidige 
woningvoorraad probeert te corrigeren. Zowel in de projecten die recent zijn gerealiseerd of op 
korte of langere termijn gepland zijn wordt er bijgestuurd door meer één- en twee-slaapkamerwo-
ningen te realiseren. Enkel de projecten Rashoeve en Brouwershof (aangemelde woningen) voorzien 
nog eenzijdig in grote woningen, maar dit is ook zo bepaald in het bestemmingspland van die zones..  

▪ De SHM geeft in haar beleidsplan aan dat de keuze voor bepaalde woningtypes gebeurt op basis 
van de wachtlijsten met kandidaat-huurders in de verschillende deelgemeenten en het type van 
woningen dat reeds aanwezig is in de omgeving. Er wordt ook rekening gehouden met de zittende 
huurders en dan vooral of de woning waarin ze wonen rationeel bezet is dan wel onderbezet. Deze 
insteek is ook expliciet opgenomen in haar plan van aanpak om onderbezetting in te dijken. In eerste 
instantie informeert ze haar huurders, moedigt ze hen aan om een verhuis aan te vragen en biedt 
actief (ver)nieuw(d)e woningen aan. Deze huurders krijgen de hoogste prioriteit voor mutatie, sa-
men met zij die moeten verhuizen omwille van renovatie. HKH werkt hierbij met een ritssysteem 
waarbij ze ook nieuwe huurders laat instromen, maar 50% van de woningen prioritair toewijst aan 
zittende huurders die een andere woning onderbezet huren. 

▪ De SHM hanteert verder ook een richtlijn dat ze aan (kandidaat-) huurders van +65 jaar enkel een 
aanbod doet van seniorenwoningen of appartementen met 1 of 2 slaapkamers op het gelijkvloers of 

totaal

1 2 3-5

huidige voorraad appartementen (2016) 182 131 117 430

huidige voorraad woningen (2016) 113 250 384 747

recent gerealiseerde wooneenheden of in uitvoering(2013-2017) 78 39 30 147

aangemelde woningen 9 8 36 53

woningen op meerjarenplanning 56 61 46 163

aantal slaapkamers
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met lift. De SHM heeft een lijst van 175 “bejaardenwoningen”. Bovendien zitten er ook nog een aantal 
projecten in de planning die ze specifiek voor die doelgroep voorziet. De meeste betreffen apparte-
menten in nieuwe ontwikkelingen waarvoor de volgende richtlijnen zijn opgenomen in het bestek. 

Naast de reeds strakke bepalingen over rolstoelbezoekbaarheid in de generieke technische normen 
voor sociale woningen , streeft HKH er ook naar om alle gelijkvloerse woningen te laten voldoen 
aan de bouwvereisten voor ouderen (cf. ontwerp onderrichtingen C van VMSW item 6.4 Bouwen 
voor ouderen) met volgende toevoegingen:  

▪ toilet voorzien naast de badkamer met wegneembare scheidingswand; na het ver-
wijderen van de wand is er een obstakelvrije draaicirkel van 150cm beschikbaar; 

▪ bij woningen met 1 slaapkamer is die slaapkamer naast de badkamer gesitueerd 
en indien er 2 slaapkamers zijn, bevinden die zich naast elkaar en zijn de schei-
dingswanden badkamer/slaapkamer en slaapkamer/slaapkamer wegneembaar; 

▪ wegneembare scheidingswanden worden geplaatst na afwerking van wanden en 
vloeren; vloeren en plinten lopen door; in deze wanden voorzien uiteraard niet in 
leidingen. 

▪ Daarnaast heeft HKH ook reeds 10 aanleunwoningen bij het woonzorgcentrum in het project Kerse-
laere en realiseert ze in het project aan de Graanweg 18 assistentiewoningen rond een gemeen-

schapsruimte die zal worden uitgebaat door vzw Zewopa
2
. 

▪ De SHM heeft naast specifieke woningen voor senioren ook een aantal woningen voor mensen met 
een beperking: 6 die volledig gebouwd zijn voor mensen met een fysieke beperking, 24 die rolstoel-
bewoonbaar zijn met aangepaste douche en keuken; 59 andere units die rolstoelbewoonbaar zijn 
maar niet in een aangepaste keuken voorzien en 77 woningen die rolstoelbezoekbaar zijn.  

▪ In de deelgemeente Hallaar (Heist-op-den-Berg) voorziet de SHM i.s.m. vzw Vestah de realisatie van 
5 woningen voor personen met een handicap die nood hebben aan (mobiele) woonondersteuning. 
Hiervoor heeft de SHM een aankoopbelofte ondertekend. In de deelgemeente Booischot voorziet de 
SHM een collectief woonproject in samenwerking met vzw Nethedal voor personen met een handi-
cap die permanente woonondersteuning nodig hebben. Hiervoor heeft de SHM via een onderhandse 
verkoop, 4 woningen kunnen aankopen van de provincie. Beide projecten zijn nog in ontwikkeling. 
Voorafgaand aan deze initiatieven had de SHM nog geen andere soortgelijke vragen ontvangen. 

▪ De SHM heeft daarnaast ook een quotum van 5 versnelde toewijzingen op jaarbasis (5% van alle 
toewijzingen op jaarbasis). De OCMW’s van Heist-op-den-Berg (3) en Putte (2) maken hier zorgvuldig 
gebruik van in het kader van de meest urgente woonnood. Dit gebeurt bovendien in overleg met 
welzijnspartners in het actieterrein die ook voorstellen kunnen doen. Het OCMW treedt in dit geval 
op als aanspreekpunt.  

De verschillende insteken die de SHM hanteert ten aanzien van deze doelstelling vormen samen een vrij 
compleet pallet. De visitatiecommissie apprecieert deze brede aandacht en de resultaten die de SHM 
samen met de actoren op het werkveld hiervoor boekt. 

  

                                                      
2 Zelfstandig wonen voor personen met een fysieke handicap met 24u.-A.D.L.-assistentie" 
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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 het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering, 
aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 

Beoordeling: zeer goed  

De SHM heeft een goed zicht op de kwaliteit van haar patrimonium. Ze beschikt over een onderhouds- 
en herstellingplanning en ook een renovatieplanning waarbinnen voor de komende 10 jaar de noodza-
kelijk geachte werken worden gepland. Deze is ook opgenomen binnen de financiële meerjarenplanning. 
HKH slaagt er op deze manier in haar woningen op een hoog kwaliteitsniveau te houden en stelselmatig 
haar patrimonium te renoveren. Ze heeft hierbij veel aandacht voor het energiezuinig en onderhouds-
vriendelijk maken van de woningen. Hierdoor heeft HKH de ERP-doelstellingen quasi behaald. De visi-
tatiecommissie beoordeelt de prestaties op deze operationele doelstelling als zeer goed. 

▪ De SHM heeft sterk ingezet op energiebesparende maatregelen. Zo werden in de afgelopen jaren 
oudere CV-ketels vervangen; zijn bij oudere woningen daken en muren geïsoleerd en is buiten-
schrijnwerk met enkel of gewoon dubbel glas vervangen door PVC- of aluminiumramen met hoog-
rendementsglas. Meer dan 99% van de woningen voldoet op deze wijze aan de doelstellingen van 
het ERP 2020. De SHM behoort hiermee bij de best presterende SHM’s. Slechts 25 woningen hebben 
vandaag nog één of twee gebreken. Voor quasi al deze woningen is op korte termijn een oplossing 
gepland.  

▪ De onderhouds- & herstelling- en renovatieplanning is opgebouwd per woninggroep of woningenti-
teit en geven per groep de te verwachten renovatiebehoefte, de bijhorende kosten alsook het type 
werken aan. Deze planningen lopen tot 2028. Door het planmatig en preventief onderhoud en het 
gebruik van onderhoudsarme materialen streeft de SHM naar het verminderen van de kosten van 
het dagelijks en periodiek onderhoud. Dagelijks worden uitgevoerde en uit te voeren werkzaamhe-
den met de hele technische dienst besproken zodat ook de binnendienst op de hoogte blijft over de 
toestand van de woningen. Ondanks de succesvolle en planmatige eigen manier waarop de SHM te 
werk gaat, is ze inmiddels ook gestart met de tool die de VMSW heeft ontwikkeld (score card con-
ditiemeting) om de kwaliteit van het patrimonium op een eenduidige manier in kaart te brengen en 
de renovatie- en onderhoudsplanning op te baseren. De SHM voorziet dat ze tegen het eind van 
2018 alle nodige gegevens heeft verzameld om haar planningen daar helemaal op te baseren. 

▪ HKH renoveert aan een hoog tempo haar patrimonium. De renovatieplanning is voornamelijk afge-
stemd op het bouwjaar en wordt uitgevoerd per deelgemeente zodat huurders zoveel mogelijk in 
de eigen deelgemeente kunnen geherhuisvest worden. Vandaag is het patrimonium van voor 1972 
reeds volledig gerenoveerd. Omdat de SHM heel sterk heeft ingezet op het behalen van de ERP2020-
doelstellingen zijn een aantal duurdere ingrepen sowieso reeds gebeurd. Met het oog op eerder 
gedane investeringen kan ze vandaag kiezen voor oplossingen die minder uitgebreid zijn.  

▪ Bij renovatiewerken is de SHM zeer gefocust op het behalen van een hoge kwaliteitstandaard en 
heeft ze bijzonder veel aandacht voor de levensduur van de uitgevoerde werken. Verder zijn alle 
nieuwbouwprojecten gericht op het behalen van de BEN-normen. Voor renovaties worden een zo 
laag mogelijk E-peil en K-waarde nagestreefd. Daarbij wil de SHM in eerste instantie de isolatie van 
de buitenschil van haar woningen op niveau brengen, vervolgens kijkt ze welke verbeteringen er 
nog mogelijk zijn met duurzame technieken. Ze kiest hierbij hoofdzakelijk voor de installatie van 
zonnepanelen.  

▪ Naast een renovatieplanning is er ook een onderhoud- en herstellingsplanning. Het planmatig onder-
houd betreft vooral onderhoud dat met enige regelmaat uitgevoerd moet worden. Uitgangspunt is 
om het onderhoud daar waar mogelijk collectief uit te voeren. Op deze manier kan de SHM kosten-
besparend werken. Voor de opmaak van dit deel van de planning worden volgende “leeftijden” in 
rekening gebracht:  

- CV: vervangen wandtoestel 20 jaar, vloerketels 25 jaar; 
- platte daken: 25 à 30 jaar; 
- buitenschrijnwerk: 50 jaar;  
- keuringen elektriciteit: : na 25 jaar (vanaf bouwjaar 1981);  
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- schilderwerken: 5 jaar. 

▪ Buiten het periodiek te voorzien onderhoud kunnen bepaalde werken in de planning worden op-
genomen indien uit meldingen en/of ervaringen van de technische dienst blijkt dat eenzelfde pro-
bleem veelvuldig voorkomt.  

▪ Dagelijks onderhoud (kleine herstellingen) en onderhoud bij beëindiging van het huurcontract is 
niet vooraf in te plannen. Dit onderhoud begroot HKH daarom op basis van de vorige jaren. Dagelijks 
onderhoud gebeurt op basis van meldingen. Bij dringende meldingen gaat de technische dienst 
binnen de 24u langs (HKH voorziet ook in een weekend- en feestdagenpermanentie), bij andere 
meldingen slaagt HKH erin om deze binnen een termijn van twee weken aan te pakken. De visita-
tiecommissie vindt dat de SHM door haar inzichten en resultaten op dit vlak een sterke prestatie 
neerzet. 

▪ Bij opzeg gebeurt een voorcontrole door de technische dienst, waarbij de uittredende huurder ge-
wezen wordt op herstellingen waarvoor hij verantwoordelijk is. De technische dienst maakt bij het 
einde van de opzegperiode, samen met de uittredende huurder, een “staat van vergelijking” op. Op 
basis daarvan kan bepaald worden welke herstellingen nog niet uitgevoerd werden en dus ten laste 
zijn van de vertrekkende huurder. Bij opmaak van de plaatsbeschrijving met de nieuwe huurder 
overloopt HKH welke verbeteringen de SHM nog zal uitvoeren aan de woning (zie ook OD 4.4). 

▪ HKH staat voor een aantal zaken zelf in. Voor het onderhoud en de herstelling van het sanitair en 
de verwarming heeft ze evenwel een raamcontract afgesloten. Het onderhoud dat niet via een 
externe firma verloopt, gebeurt door de eigen onderhoudsdienst die bestaat uit 2 onderhoudsman-
nen 

▪ De tevredenheid over de opvolging van onderhoud- en herstellingen bleek - één uitzondering niet 
ten na gesproken - in het algemeen uit de huurdersgesprekken. Bovendien blijkt bij die ene uitzon-
dering dat de SHM ook hier haar taken correct vervulde, alleen maken de gebreken hier deel uit van 
een juridische betwisting tussen SHM, aannemer en architect. Dit vraagt uiteraard zijn tijd. Het kan 
een suggestie zijn om in zo’n geval de huurder tussentijds te informeren over de opvolging van het 
probleem, wat vandaag niet gebeurt. Op die manier krijgen de huurders niet het gevoel dat de SHM 
hen in de steek laat/vergeten is.  

▪ De huidige aanpak heeft zijn effectiviteit bewezen en bewijst die vandaag nog steeds. Deze aanpak 
steunt evenwel vooral op de jarenlange ervaring en kennis van het hoofd van de technische dienst. 
Daarom geeft de visitatiecommissie ondanks de score zeer goed voor deze operationele doelstelling 
toch het volgende advies: Onderzoek hoe de SHM op meer systematische basis (o.a. met de score-
cards) de onderhouds- en renovatiebehoefte kan monitoren, begroten en plannen. Indien immers de 
huidige knowhow er niet meer is – het hoofd van de technische dienst is pensioengerechtigd binnen 
5 jaar – dan zal de SHM een dergelijke aanpak moeten klaar hebben. 

 

 

OD 2.2: De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving 
 
De kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving zijn onderworpen aan de bepalingen in 
de Vlaamse Wooncode en aanvullende kwaliteitsrichtlijnen door de minister opgelegd. Omdat in het 
procedurebesluit de kwaliteit van nieuwe woningen conform de wettelijke vereisten is gewaarborgd, 
beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties op deze OD niet apart. Als de SHM geen kwaliteitsvolle 
woningen zou plannen, zou ze de toets van de programmatiecyclus immers niet doorstaan. De beoor-
deling van de kwaliteit van de bestaande woningen is vervat onder OD 2.1. 
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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  
 

Door tijdens ontwerpfase een duidelijke marge in de kostenberekening in te bouwen, vroeger binnen 
de 98% en recent zelfs binnen de 95% van de FS3-norm, slaagt de SHM erin om de bouwkosten van 
haar projecten niet boven de gestelde normen te laten oplopen. HKH heeft telkens de nodige speling 
voorzien om onverwachte en onvoorzienbare meerkosten tijdens de uitvoering op te vangen binnen 
het subsidiabel leningsplafond (NFS2 en sinds 2012 de FS3-norm). De visitatiecommissie heeft vastgesteld 
dat de SHM over de nodige competenties beschikt om de bouwprojecten in goede banen te leiden en 
dat er een terugkoppeling is tussen de diverse onderdelen van het bouwproces, waarbij de SHM opge-
dane ervaringen uit het verleden valoriseert. HKH beschikt over ontwerprichtlijnen voor ontwerpers 
en over een opvolgingsfiche van de projecten met de verschillende prijzen (raming, aanbestedingsprij-
zen, gunningsbedrag en eindbedrag). De SHM zet in op een strikte opvolging van de werven en dit 
vanaf de aankoop van het onroerend goed over het eerste ‘idee’ tot de definitieve oplevering. De 
visitatiecommissie beoordeelt het prijsbewust bouwen bij de SHM als goed. 

▪ HKH gaat reeds bij de verwerving van gronden en panden op een eenvoudige wijze de financiële 
haalbaarheid van het geplande project na, zoals bij de aankopen in 2015/2016 in het woonuitbrei-
dingsgebied “Heist-Goor” (Pluis- en Pluishoekstraat) en de aankoop in Beerzel van het “Brouwershof”. 
Bij nieuwbouwprojecten voorziet de SHM telkens in voldoende woningen per hectare (‘dichtheid’) 
zodat de kostprijs van het grondaandeel binnen het subsidiabel leningsplafond (zie verder) blijft 
wat de rentabiliteit van het project op termijn ten goede komt. De haalbaarheid van de vooropge-
stelde dichtheid wordt afgecheckt met de beleidsverantwoordelijken en de dienst ruimtelijke orde-
ning van de betrokken gemeenten. Deze laatsten bevestigden tijdens de visitatiegesprekken dat de 
SHM in een heel vroeg stadium overleg pleegt met de gemeentes omtrent de technische en inhou-
delijke haalbaarheid van het voorgestelde project. De SHM heeft uit voorbije ervaringen geleerd dat 
ze bij de “voorstudie” nog meer moet inzetten op de technische aspecten van de aan te kopen 
gronden. Bij het project “Mechelsesteenweg – Heist” bleek in een erg late fase van het stedenbouw-
kundig onderzoek dat de aanleg van de riolering veel complexer is dan voorzien waardoor de 
kostprijs oploopt. Dit heeft aanleiding gegeven tot een vraagstuk rond de verantwoordelijkheid 
over het dragen van de kosten wat zorgt voor vertraging bij de realisatie van het project. De 
visitatiecommissie apprecieert dat de SHM hieruit lessen heeft getrokken om het vooronderzoek nog 
iets grondiger aan te pakken. 

▪ In de periode 2012-2016 heeft de SHM een aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten opgestart waar-
bij de visitatiecommissie kon nagaan of het ramingsbedrag en bestelbedrag van de werken onder 
het subsidiabel leningsplafond bleef. Indien de SHM onder het subsidiabel leningsplafond (NFS2 en 
sinds 2012 FS3) blijft, kan ze de investeringen financieren door middel van een gesubsidieerde lening. 
Indien de investeringen dit subsidiabel leningsplafond overschrijden, dient de SHM voor de over-
schrijding een beroep te doen op de eigen middelen of op een marktconforme en dus duurdere 
lening. De visitatiecommissie heeft 14 recent opgestarte of uitgevoerde nieuwbouw- en renovatie-
projecten van nabij bekeken. Uit deze analyse blijkt dat de SHM het subsidiabel leningsplafond heeft 
gerespecteerd in de ontwerpfase bij 12 van de 14 projecten en bij 13 projecten bij de bestelling. Van 
de 2 projecten waarbij er tijdens de ontwerpfase een overschrijding was, is er 1 project uiteindelijk 
besteld onder het leningsplafond. Bij 1 project was er dus bij bestelling een overschrijding en dit met 
ongeveer 3%. Tijdens de uitvoering kwamen daar nog voor 2% contractwijzigingen bij. Het betrof 
evenwel een klein project van 2 huurwoningen waarbij de kans voor een overschrijding altijd groter 
is. 

▪ Naast het bestelbedrag van de werken is ook het uitvoeringsbedrag van belang, want dit bepaalt 
in welke mate de SHM het leningsplafond uiteindelijk heeft gerespecteerd. In de periode 2012 tot en 
met 2016 blijken er bij de 9 opgeleverde projecten zowel meer- als minwerken te zijn toegestaan. 
Deze schommelden tussen -8% en +6,46%. Uiteindelijk heeft de SHM wel telkens het subsidiabel le-
ningsplafond gerespecteerd. HKH legt de ontwerpers immers op om te ontwerpen aan maximaal 
98% van de maximale kostprijsnorm en recent zelfs aan maximaal 95%. Hierdoor heeft de SHM 
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genoeg marge om eventuele meerkosten op te vangen. Er zijn SHM’s die nog verder gaan en die een 
bijkomende vergoeding voorzien voor de ontwerper in verhouding tot de mate waarin onder de 
vooropgestelde maximum kostprijs wordt gebleven. De visitatiecommissie suggereert aan de SHM 
om na te gaan of deze aanpak ook bij HKH tot positieve resultaten kan leiden, met behoud van de 
kwaliteit.  

▪ Indien we rekening houden met het omvangrijke bouwprogramma van de SHM voor de volgende 
jaren (zie OD 1.1) is het onder controle houden van de bouwkosten van cruciaal belang. Zelfs een 
beperkte overschrijding van de bouwkost, die via een marktconforme lening of via eigen middelen 
moet worden gefinancierd, zou een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële gezondheid 
van de SHM (zie OD 5.1). De SHM levert evenwel tal van inspanningen om kostenbewust te bouwen. 
Enkele voorbeelden: 

o HKH heeft een opvolgingssysteem van het bouwproces vanaf de eerste administratieve 
stappen tot de definitieve oplevering. De SHM beschikt over de nodige informatie om de 
kostprijs van haar projecten op te volgen en de nodige terugkoppeling te voorzien waarbij 
opgedane ervaringen uit het verleden gevaloriseerd worden. De uitgevoerde nacalculatie 
is overzichtelijk maar vormt geen (periodiek) agendapunt op de raad van bestuur. De visi-
tatiecommissie suggereert dat hierover regelmatiger wordt gerapporteerd aan de raad 
van bestuur opdat dit bestuursorgaan de bouwkost in het algemeen kan opvolgen en kan 
bijsturen indien nodig; 

o de SHM geeft erg uitgebreide ontwerprichtlijnen, aanvullend op de C2008 van de VMSW, 
mee met de architecten. Deze bevatten een uitgebreid pakket aan eisen en aanbevelingen 
die gebaseerd zijn op de bouwervaring van de SHM; 

o de SHM maakt gebruik van de architectuurwedstrijd en stelt een “ontwerpteam” aan, on-
der andere om de bouwkost onder controle te houden (bijvoorbeeld het project “Brou-
wershof” te Beerzel en het project “Cederstraat” Heist-op-den-Berg). De SHM geeft aan dat 
dergelijke werkwijze efficiënter verloopt aangezien alle partijen - veiligheidscoördinator, 
EPB-deskundige, infrastructuurspecialist, enz. - op voorhand gekend zijn en samen een 
“team” vormen wat de samenwerking binnen het ontwerpteam ten goede komt. Boven-
dien voorziet de SHM in het bestek een gunningscriterium “Economie” en dat omvat “duur-
zaamheid, ecologie en energie enerzijds en investering conform VMSW-normen anderzijds”. 
Tenslotte bepaalt het ‘eisenpakket’ (zie bijvoorbeeld het project “Brouwershof” te Beerzel) 
dat er tijdens het ontwerpproces moet gestreefd worden naar een maximum van 95% van 
het prijsplafond. Ook bij de beoordeling van de voorstellen gaat HKH na of het ontwerp-
team de FS3-norm heeft gerespecteerd en of de raming realistisch is; 

o de SHM zet in op een strikte werfopvolging. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te blijven ga-
randeren in het kader van het toegenomen investeringsvolume was de SHM tijdens de 
visitatie op zoek naar een bijkomende medewerker voor de technische dienst. De visita-
tiecommissie kan zich hierin vinden vooral omdat de pensionering van het hoofd van de 
technische dienst (en van de directeur) binnen een paar jaren een feit zal zijn. Een tijdige 
overdracht van de opgedane ervaring en kennis is dan ook aangewezen en zelfs onont-
beerlijk; 

o de SHM heeft een aantal jaren geleden beslist om de resterende oudste woningen van het 
patrimonium, waarvan de renovatie erg duur zou uitvallen en die “alleen staan”, te ver-
kopen; dit betreft slechts 2 woningen in de laatste 2 jaar (zie ook OD 1.1);  

o bij een tweetal recent uitgevoerde renovatieprojecten bleek dat de woningen niet conform 
het oorspronkelijke plan waren gebouwd, de funderingen waren niet van het vooropge-
stelde niveau. Dit gaf bij die renovatie aanleiding tot meerwerken. De SHM heeft daarop 
beslist om bij grondige renovaties voorafgaand een destructief onderzoek uit te voeren. 

Op het vlak van organisatiebestuur en -beheersing neemt de SHM dus de nodige maatregelen om 
gedurende het gehele bouwproces oog te hebben voor prijsbewust ontwerpen en bouwen. Ze leert 
daarbij uit vorige ervaringen. 

▪ HKH doet regelmatig een beroep op subsidies en tussenkomsten voor duurzaamheidsmaatregelen 
van onder andere de Vlaamse Overheid (bv. het Vlaams Klimaatfonds) en de netwerkbeheerders 
om de kostprijs van de sociale huurwoningen te drukken (zie OD 2.1).  
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▪ De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de SHM zich bij de keuze tussen vervangingsbouw en 
een grondige renovatie van bestaande woningen niet enkel laat leiden door de 80%-regel. Daarbij 
kiest een bouwheer in principe voor vervangingsbouw indien de renovatie meer dan 80% zou kos-
ten van de nieuwbouw onder andere ingegeven door het feit dat renovaties maar voor 80% van 
de nieuwbouwkost worden gesubsidieerd. De SHM brengt evenwel ook de resterende boekhoud-
kundige waarde van het betreffende patrimonium in rekening en dan vooral de negatieve impact 
van de eenmalige “afschrijving” op het boekhoudkundige resultaat bij afbraak van een onroerend 
goed. Deze eenmalige afschrijving kan tot gevolg hebben dat de SHM in dat jaar een groot boek-
houdkundig verlies lijdt wat negatief zou kunnen gepercipieerd worden. Rekening houdend met 
het belangrijk investeringsvolume begrijpt de visitatiecommissie dat dit een te overwegen criterium 
is maar dit houdt geen rekening met het feit dat dit geen negatieve financiële impact heeft maar 
voornamelijk een eenmalige negatief effect heeft op het boekhoudkundig resultaat. Tevens is het bij 
een renovatie over het algemeen veel moeilijker om te voldoen aan de alsmaar strenger wordende 
milieu- en duurzaamheidseisen voor woningen. 

▪ Recent heeft HKH een aantal sociale koopwoningen gerealiseerd op vraag van de betrokken ge-
meenten in het kader van het realiseren van het BSO Koop, dat inmiddels al is afgeschaft. Voor 
koopwoningen is de financiering niet gekoppeld aan de subsidiabele prijsplafonds uit de huursector. 
De VMSW hanteert wel een simulatietabel die een referentiekader vormt voor de beoordeling van 
de prestaties van de SHM bij de bouw van koopwoningen. Dat de kopers maar over een beperkt 
inkomen beschikken stimuleert de SHM om zo goedkoop mogelijk te bouwen (prijs/kwaliteit). Tot 
nu toe respecteerde de SHM het referentiekader of overschreed ze die in beperkte mate. Natuurlijk 
draagt de SHM de verantwoordelijkheid om de sociale koopwoningen verkoopbaar te houden voor 
het doelpubliek en is het haar autonome beslissing om het referentiekader al of niet te hanteren als 
maximum voor de bouwkost van de koopwoningen (zie ook OD 5.1). 

 
 

OD 3.2: De SHM verhuurt prijsbewust 
Beoordeling: Goed  

In 2016 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast per woning 174 euro. Rekening houdend met eerder 
lage aandeel appartementen in het patrimonium, waar traditioneel hogere huurlasten mee gepaard 
gaan, situeert de SHM zich hiermee in de middenmoot van de SHM’s. HKH heeft een visie op het verlagen 
van de huurlasten en de kosten voor de nutsvoorzieningen voor de huurders en vertaalt deze in con-
crete acties. De SHM heeft een goed inzicht in de samenstelling van de huurlasten per wooncomplex en 
in de evolutie over de tijd. HKH voert eveneens voorcontroles uit bij een huuropzegging om kosten 
voor de vertrekkende huurder zo laag mogelijk te houden. De visitatiecommissie vindt dat de SHM 
goede prestaties levert voor deze doelstelling.  

▪ De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat heeft) 
maar uiteraard ook de huurprijs (die voornamelijk afhankelijk is van het inkomen van de huurder 
en waarop de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar een 
gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij huurder en SHM – zie OD 4.1). Bij HKH bedraagt de (mediaan) 
huurprijs per maand voor een eengezinswoning 295 euro. Daarmee behoort HKH tot de middenmoot 
van de sector. Voor de appartementen is dat 229 euro en dat is bij de 30% laagste van de sector. 
Het inkomen van de huurder en in mindere mate de marktwaarde van de woning zijn de meest 
bepalende factoren van de huurprijs. Daarom dat de huurprijs van een sociale woningen niet als 
prestatie van een SHM wordt beschouwd maar als een effect-indicator. Het mediaan equivalent 
netto-belastbaar inkomen van de huurders van HKH ligt met 14.326 euro (2016) bij de 40% laagste 
van de SHM’s. Gemiddeld besteden de huurders 19% van hun maandelijks inkomen aan de huur (= 
gemiddelde woonquote voor alle sociale huurders van de SHM). Slechts bij een 30% van de SHM’s 
ligt dit hoger. Het verschil tussen aangerekende sociale huur en de (huur)marktwaarde bedraagt 
voor een woning en een appartement respectievelijk 313 euro en 278 euro. De sociale huurders 
betalen gemiddeld gezien een substantieel lagere huurprijs dan op de private markt. 

▪ De gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij HKH bedroeg 174 euro per jaar in 2016. Daarmee 
behoort de SHM tot de 50% van de SHM’s met de laagste huurlasten. Het niveau van de huurlasten 
houdt normalerwijze sterk verband met het aandeel van het patrimonium dat uit appartementen 
bestaat. Aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld door de kosten voor het 
onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift, groen, …). Bij HKH is dat aandeel 37%. Dat 
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is iets lager dan het gemiddelde van de sector. De gemiddelde huurlasten schommelden in de peri-
ode 2012-2016 tussen de 102 euro en de 174 euro. In 2015 waren deze kosten lager omdat de SHM de 
jaarlijkse controle van de ketel uitzonderlijk niet heeft kunnen laten uitvoeren; wettelijk is de con-
trole ook slechts een tweejaarlijkse verplichting. 

▪ De totale huurlast voor alle huurders samen bedroeg ongeveer 208.000 euro in 2016. Dit is hoofd-
zakelijk verdeeld over 3 posten, namelijk de vergoedingen voor het onderhoud van de gemeen-
schappelijke delen (ongeveer 59.000 euro) voor het onderhoud van de CV-installaties (ongeveer 
122.000 euro) en de vergoeding voor de clausule afstand van verhaal in de brandverzekering (on-
geveer 12.000). Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en van de liften (slechts in totaal 
723 euro in 2016 voor de liften) wordt uitsluitend doorgerekend aan de bewoners van appartemen-
ten. 

▪ De SHM heeft een visie op het verlagen van de huurlasten en kosten voor de nutsvoorzieningen 
voor de huurders. In het verbeterplan naar aanleiding van de vorige visitatie gaf de SHM reeds aan 
dat ze de huurlasten zo laag mogelijk wil houden en de huurders niet wil verrassen met extra 
kosten. In het beleidsplan 2017-2020 heeft ze dit opnieuw overgenomen. HKH heeft bij nieuwbouw- 
en renovatieprojecten ook veel aandacht voor het energiezuinig en onderhoudsvriendelijk maken 
van de woningen (zie OD 2.1 en OD 3.1). De SHM doet concrete inspanningen om de huurlasten en de 
andere kosten voor de huurder onder controle te houden en vertrekt daarbij onder ander andere 
van het inzicht dat ze heeft in de samenstelling van die lasten. 

o HKH beschikt over overzichten van de aangerekende huurlasten per woongelegenheid of 
groep van woningen en maakt telkens een verschilanalyse ten opzicht van de vorige peri-
ode (in casu vorig jaar). Indien de huurlasten of de kosten voor de nutsvoorzieningen bij 
gemeenschappelijke installaties oplopen (zie ook OD 4.1) gaat de SHM op zoek naar de oor-
zaak hiervan en probeert ze bij te sturen. In de wijk Kerselaarlaan bleek hieruit dat de 
kosten voor de schoonmaak hoog zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de SHM, in samen-
spraak met de huurders, beslist de frequentie van de schoonmaak te verlagen. 

o HKH heeft een brandverzekering afgesloten (‘afstand verhaal ten opzichte van huurder’). 
De kost hiervan voor de huurder bedraagt ongeveer 11 euro per jaar. Dit houdt in dat de 
huurder enkel een brandverzekering moet afsluiten voor zijn inboedel. Vanuit het stand-
punt van de huurder doet dit de kosten dalen. Hij dient immers geen individuele brand-
verzekering voor de huurdersaansprakelijkheid meer af te sluiten. Dit is een praktijk die 
alle SHM’s toepassen, ook om zeker te zijn dat de huurderaansprakelijkheid is afgedekt 
door een verzekering; 

o de controle van de CV- en warmwaterinstallatie is uitbesteed aan de firma die de ketels 
heeft vervaardigd en geplaatst. Volgens de SHM biedt dit betere garanties op een correct 
onderhoud. Op basis van voorbije ervaringen heeft HKH er recent voor gekozen om geen 
omniumcontract meer af te sluiten voor de CV- en warmwaterinstallatie maar enkel nog 
een onderhoudscontract. Volgens de SHM is dit goedkoper, onder andere omdat de SHM 
zo beter zelf in de hand houdt wanneer installaties dienen vervangen te worden. Dat biedt 
voordelen wanneer bijvoorbeeld een grondige renovatie van een wijk gepaard kan gaan 
met een collectieve vervanging van de installaties, wat schaalvoordelen meebrengt; 

o het onderhoud van het groen dat tot het openbaar domein zal behoren, draagt de SHM 
systematisch over aan de betrokken gemeente. De kosten voor groenonderhoud, doorge-
rekend aan de huurders, zijn daardoor heel beperkt. Tevens probeert ze voor het groen-
onderhoud dat toch ten laste valt van de SHM een beroep te doen op vrijwilligers; 

o voorstellen die een invloed kunnen hebben op de huurlasten worden besproken op de 
raad van bestuur of het directiecomité; 

o de SHM tekent al een aantal jaren in op de groepsaankoop elektriciteit van de VVH voor 
de gemeenschappelijke delen. Ze heeft ook deelgenomen aan de groepsaankoop voor het 
onderhoud van de liften die enkele SHM’s uit de regio hadden georganiseerd. Alhoewel de 
SHM maar enkele liften in beheer heeft, leidde dat tot een kostendaling (zie OD 5.2). 

Over het algemeen vonden de aanwezige huurders de huurlasten aanvaardbaar. 

▪ De SHM heeft de laatste jaren de politiek om de huurders te vragen zelf in te staan voor het schoon-
maken van de gemeenschappelijke delen in de appartementsblokken om zo de huurlasten verder te 
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drukken (bijvoorbeeld Moretuswijk in Heist op den Berg). De huurders bevestigden dit tijdens de 
visitatiegesprekken. Slechts indien de huurders dit niet op zich willen nemen doet de SHM een be-
roep op een extern schoonmaakbedrijf uit de sociale economie. 

▪ Bij de opzegging van het huurcontract voert de SHM een voorcontrole uit waarbij een medewerker 
van de technische dienst ter plaatse gaat om de eventuele huurschade te bekijken. Bij een dergelijke 
voorcontrole kan de SHM aangeven welke elementen de huurder zelf tijdig kan oplossen, waardoor 
in sommige gevallen dure afrekeningen voor de huurder voorkomen kunnen worden. Tevens kan 
dat als voordeel hebben dat de nieuwe huurder een woning betrekt die beter op orde is. 

 
 

4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 
 

OD 4.1: De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 
Beoordeling: zeer goed  

HKH doet uitzonderlijke inspanningen om haar klanten een aangepaste ondersteuning te bieden bij 
inhuurneming en tijdens de huurperiode en dat zowel bij sociale, financiële als technische kwesties. 
Ook bij eventuele herhuisvesting (al dan niet ten gevolge van onderbezetting of overbezetting van de 
woning), interne verhuizing en beëindiging van het huurcontract biedt HKH een goede ondersteuning. 
Zo nodig verwijst ze haar huurders daarvoor door naar samenwerkende partners. HKH sensibiliseert 
haar huurders voor een gezond en kosten- en milieubewust woongedrag onder andere door de uit-
voering van energiescans en medewerking aan de kijkwoningen ‘gezond, budgetvriendelijk en energie-
zuinig wonen’ van OCMW Heist-op-den-Berg. HKH ondersteunt haar inspanningen op deze operationele 
doelstelling met zeer leesbare folders en brochures en sterke samenwerkingsverbanden. Goed uitge-
werkte procedures en opvolgingsfiches zorgen er mede voor dat haar aanpak organisatiebreed gedra-
gen is en niet berust op inspanningen van één persoon of afdeling. De visitatiecommissie vindt de pres-
taties van HKH voor deze doelstelling zeer goed. 

▪ Na de vorige visitatie maakte HKH een verbeteringsplan op, dat ze halfjaarlijks opvolgde. In 2016 
mondde dit traject uit in de opmaak van een door Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 
goedgekeurd beleidsplan. In beide plannen neemt sociaal beleid een prominente plaats in. De SHM 
legt daarbij belangrijke klemtonen op huurdersondersteuning, onder meer door huisbezoeken en 
een goede samenwerking met andere welzijnsactoren. Die aandacht blijkt ook uit de versterking 
van de sociale dienst, waarbinnen één medewerker focust op individuele ondersteuning van de 
huurders en een andere op de groepsaanpak. 

▪ Maandelijks nodigt HKH de nieuwe huurders van die maand uit voor een gezamenlijk onthaalmo-
ment, waarop ook het huurcontract wordt ondertekend. De SHM neemt de tijd om aan de hand 
van een PowerPointpresentatie duidelijke uitleg te geven en ruimte te bieden voor vragen over 
onder andere het huurcontract, de huurprijsberekening, het onderhoud en de technische proble-
men aan de woning en de opzegmodaliteiten. Al deze informatie bundelt HKH in een zeer uitvoerige 
informatiemap, waarin ook het reglement van inwendige orde en belangrijke telefoonnummers zijn 
opgenomen. Bij het in gebruik nemen van een nieuw wooncomplex nodigt de SHM de huurders 
van dat complex samen uit, als kennismakingsronde en om afspraken te maken over het onderhoud 
van de gemeenschappelijke delen. Bij de plaatsbeschrijving, die binnen de maand na de ingebruik-
name gebeurt, krijgen nieuwe huurders ook een kopie van de handleiding bij de toestellen. 

▪ Een drietal maanden na het onthaalmoment gaat de medewerker van de sociale dienst – geregi-
streerd huurcontract in de hand - op huisbezoek om de informatie uit de informatiemap nog eens 
te overlopen. Tijdens dit huisbezoek kunnen eventuele vragen worden beantwoord, wordt de 
woonsituatie bekeken en de eventuele probleemopvolging afgesproken. Bij die gelegenheid peilt de 
medewerker via een enquête ook naar de tevredenheid over de staat van de aangeboden woning 
en de dienstverlening bij toewijzing en de eerste maanden huur (zie ook OD 6.3). 

▪ HKH kiest, in tegenstelling tot vroeger, voor een proactieve aanpak en neemt zich daarom voor om 
minstens om de drie jaar bij elke huurder op huisbezoek te gaan. Inmiddels zijn zo goed als alle 
huurders bezocht. Voor huurders die bij een huisbezoek problematisch woongedrag vertonen, 
plant de SHM een opvolgingstraject (zie OD 4.2). Een vermeldenswaardig initiatief van HKH is de 
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inschakeling van de eigen technische dienst in het sociaal beleid. Bij een bezoek aan een huurder 
kan de arbeider de werkbon van het uitgevoerde klusje gebruiken om eventuele opmerkingen voor 
de sociale dienst te noteren. De sociale dienst onderzoekt al deze meldingen en koppelt via het 
registratiesysteem de ondernomen acties terug naar de technische dienst. Deze werkwijze is vast-
gelegd in een procedure. De arbeiders hadden aanvankelijk voorbehoud voor deze werkwijze, om-
dat ze het vertrouwen van de huurder in de klusjesploeg zou kunnen schaden. Dat voorbehoud 
bleek – aldus de arbeiders en de huurders – evenwel ongegrond.  

▪ De huurders zowel als de actoren getuigen dat de sociale reflex van HKH de laatste jaren zeer sterk 
is gegroeid. Dat vertaalt zich onder meer in een grote aanwezigheid in de wijken (van zowel tech-
nische als sociale dienst), een grote openheid, bereikbaarheid en een goede ondersteuning van 
huurders die met vragen of problemen zitten. Zo stellen de woonwinkels van de intergemeentelijke 
samenwerkingen vast dat ze geen aanmeldingen krijgen van huurders die bij de SHM geen gehoor 
vinden. Bovendien zijn de lijnen met de OCMW’s en de politie bijzonder kort; maandelijks is er een 
overleg tussen HKH en de OCMW’s over ondersteuningsvragen en probleemdossiers. Zowel met de 
OCMW’s als de politiezones heeft HKH samenwerkingsovereenkomsten afgesloten die goede afspra-
ken inhouden en ertoe leiden dat alle partners dezelfde boodschap uitdragen bij problemen. Ook 
met betrekking tot versnelde toewijzing (een 5-tal per jaar) heeft HKH sluitende afspraken met de 
OCMW’s en andere partners (CAW – begeleid zelfstandig wonen – beschut wonen ..). De SHM be-
schikt daartoe over een type-begeleidingsovereenkomst. Met het CAW en andere actoren zoals 
woonzorgcentrum Berkenhof of Emergo (geestelijke gezondheidszorg) is de samenwerking minder 
verregaand, maar groeiend. Om de samenwerking tussen en doorverwijzing naar actoren te ver-
sterken, gaven Samenlevingsopbouw en HKH recent de aanzet voor een welzijnsoverleg in de regio. 

▪ Huurders van een overbezette woning zijn allemaal ingeschreven voor verhuis naar een grotere 
woning. Anderzijds zijn bewoners van onderbezette woningen inmiddels allemaal aangeschreven 
om zich te laten inschrijven voor een aangepaste woning. De huurders die zich niet laten inschrij-
ven tegen de datum vermeld in de brief, zal HKH persoonlijk contacteren. Elk jaar zal de Raad van 
Bestuur de resultaten van de aanpak onderbezetting (die ook een luik toewijzing bevat) bespreken. 
Zij zal in functie van de evaluatie de aanpak zo nodig bijsturen en deze openbaar maken door 
opname in het intern huurreglement en via de eigen website. 

▪ HKH werkt met een eigen klusjesdienst van 2 arbeiders. Grotere technische ingrepen besteedt ze 
uit aan aannemers, veelal via een raamcontract (zie OD 2.1). Bij het gesprek met de visitatiecommis-
sie tonen huurders en actoren zich in meerderheid zeer tevreden over de responstijd, de behulp-
zaamheid, de klantvriendelijkheid en de vakbekwaamheid van zowel de klusjesdienst als de ex-
terne aannemers; dat blijkt ook uit de resultaten van de tevredenheidsmetingen bij nieuwe huur-
ders (zie OD 6.1). Er is ook tevredenheid over de weekend- en feestdagenpermanentie die de perso-
neelsleden in een beurtrol opnemen voor dringende technische problemen – bij de vorige visitatie 
nog een aandachtspunt. De tevredenheidsmetingen die de SHM organiseert bij nieuwbouwpro-
jecten tonen aan dat de uitleg over de werking van de technische uitrusting van de woning nog 
een aandachtspunt is, ondanks het feit dat de SHM aangeeft die uitleg, zo nodig bij herhaling, wel 
degelijk te geven.  

▪ Wanneer HKH bij een huurder een buitensporig energieverbruik vaststelt, onderzoekt ze de situatie 
en zoekt ze (mee) een oplossing. Proactief heeft ze ook energiescans laten uitvoeren in al haar 
woningen. HKH stelt 2 woningen ter beschikking aan het OCMW van Heist-op-den-Berg dat ze heeft 
ingericht als kijkwoning waar informatie wordt gegeven over ventileren, verluchten en valpreven-
tie. HKH organiseerde voor haar huurders bezoeken aan die woning. In het najaar 2017 ging in een 
van de woningen een budgetbeurs door die jongeren leerde om zelfstandig wonen betaalbaar te 
houden. 

▪ HKH heeft zowel voor interne verhuizingen als voor verplichte verhuisbewegingen naar aanleiding 
van grondige renovatiewerken een procedure uitgewerkt. Bij verplichte verhuizingen organiseert 
ze een informatievergadering waar ze haar voornemen tot renovatie bekendmaakt en aan de hand 
van een presentatie uitlegt wat dit voor de bewoner betekent. De huurders krijgen hierbij een 
informatiebrochure met een handige checklist. In het vervolgtraject zitten onder meer huisbezoe-
ken bij alle huurders, een tweede infovergadering zodra de plannen concreter zijn en begeleiding 
bij de herhuisvesting. De SHM geeft huurders ook een verhuispremie van €250. Actoren getuigen 
dat HKH zowel vanuit de technische als de sociale dienst hierbij zeer procesgericht werkt en daar 
heel veel energie in steekt. 
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▪ Wanneer een huurder zijn woning opzegt, krijgt hij van de SHM een brochure met de nodige prak-
tische tips en gaat iemand van de technische dienst op huisbezoek om te bekijken welke opruim- 
of onderhoudswerken nog moeten worden uitgevoerd door huurder of verhuurder. Zo nodig kan 
de huurder op de sociale dienst rekenen voor ondersteuning bij de verhuis. Sinds eind 2016 loopt 
bij HKH in een aantal wijken een project waarbinnen Samenlevingsopbouw bewoners intensief 
begeleidt bij renovatie en de daarbij noodzakelijke verhuisbewegingen (zie OD 4.4). Lovenswaardig 
is dat HKH de vertrekkende huurder en de kandidaat-huurder met mekaar in contact brengt voor 
eventuele overname van zaken uit de woning (tuinhuis, gordijnen, meubilair, armaturen, ..). 

 
 

OD 4.2: De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 
Beoordeling: goed  

De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van HKH voor de woonzekerheid van haar huurders als goed. 
De SHM heeft een duidelijke strategie om de beëindiging van een huurovereenkomst omwille van ach-
terstallige betaling en verwaarlozing van de woning te voorkomen en ze past die strategie ook conse-
quent toe. Met een herwerking van haar procedure huurdersachterstal, de introductie van afbetalings-
plannen, de samenwerking met de OCMW’s en klantvriendelijker brieven heeft HKH ook gevolg gegeven 
aan een van de aanbevelingen van het vorige visitatierapport. Om uithuiszetting omwille van sociale 
of domiciliefraude te voorkomen heeft de SHM afspraken met de politie maar kan ze nog meer inzetten 
op een proactieve werking in samenspraak met de OCMW’s. 
Zowel huurdersachterstal als overlast- en onderhoudsproblemen zijn eerder beperkt. Dit is mede gevolg 
van gehanteerde procedures, afbetalingsmogelijkheden, eigen opvolging van huurders en een nauwe 
samenwerking met de OCMW’s van haar actieterrein. Dit belet evenwel niet dat het aantal uithuiszet-
tingen omwille van huurdersachterstal niet daalt. De visitatiecommissie adviseert de SHM om in samen-
spraak met de OCMW’s haar procedure huurdersachterstal te evalueren zodat ze de vinger kan leggen 
op de redenen van oplopende achterstallen en ze daarop haar aanpak eventueel kan bijsturen. De SHM 
houdt de redenen bij waarom zij huurovereenkomsten beëindigt, maar kan daar voorlopig geen bruik-
bare conclusies uit trekken. 

▪ De procedure huurdersachterstallen voorziet een eerste aanmaningsbrief bij 1 maand huurdersach-
terstal en een eventuele tweede brief een maand later. Als er op dat moment al twee maand of 
meer achterstal is, kondigt de SHM een huisbezoek aan en meldt ze dat ze het OCMW op de hoogte 
zal brengen. Bij een derde – nu eveneens aangetekende - aanmaning probeert ook het OCMW de 
huurder te contacteren. Leidt die brief niet naar een oplossing dan wordt – bij een beperkte ach-
terstal - de huurder op het bureel van de directeur uitgenodigd. Brengt ook dat niets op of gaat 
het om een achterstal van 2 maand of meer, dan start de SHM de uitdrijvingsprocedure. Al van bij 
de eerste brief wijst HKH de huurder op de mogelijkheid tot het uitwerken van een afbetalingsplan. 

▪ De brieven van de HKH aan de huurders in het kader van de procedure huurdersachterstallen, zijn 
kort, duidelijk en respectvol. Ze bevatten het aanbod voor bespreking van de situatie op kantoor 
(met vermelding van een contactpersoon) en de mogelijkheid van het afsluiten van een afbetalings-
plan. In de voorstellingsfolder van de sociale dienst wijst HKH op het tijdig betalen van de huur en 
op de mogelijkheden van ondersteuning indien de huurder daarbij problemen ondervindt. De ge-
varen van huurdersachterstal, de procedure die daarbij wordt gevolgd en het ondersteuningsaan-
bod doet de SHM nog eens haarfijn uit de doeken in een aparte folder ‘huur betalen’. 

▪ De huurdersachterstallen bij HKH zijn de voorbije 5 jaar sterk gestegen van 0,4% in 2012 naar 1,4% 
in 2016. Ongeveer de helft van die achterstal stelt zich bij zittende huurders. Ondanks deze stijging 
blijft de huurdersachterstal bij HKH echter ruim onder het mediaan van de sector. Meer gedetail-
leerde gegevens eind 2015 en eind 2016 tonen aan dat de huurdersachterstal van zittende huurders 
betrekking heeft op een 50-tal gezinnen. Ongeveer de helft ervan heeft op dat moment een afbeta-
lingsplan lopen en een 7-tal zit in schuldbemiddeling. Ondanks een betere en meer ondersteunend 
uitgewerkte procedure, is de voorbije jaren de huurdersachterstal sterk opgelopen. Ook het aantal 
uithuiszettingen - een 5-tal per jaar - daalt niet. Daarom adviseert de visitatiecommissie de SHM de 
procedure huurdersachterstal te evalueren in samenspraak met de betrokken partners. De SHM kan 
daarbij zowel de procedure zelf in ogenschouw nemen (termijnen, afspraken met partners, rolver-
deling, inspanningen die elkeen levert, ..) als haar communicatie daarover (bv. moet de procedure 
uitvoerig uitgelegd worden in de folder ‘huur betalen’). Andere elementen kunnen zijn: het aantal 
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huurders betrokken in elk van de stappen van de procedure, het aantal afbetalingsplannen en 
uithuiszettingen, het profiel van de doelgroep of mogelijke concentraties in bepaalde wijken.  

▪ Om uithuiszetting wegens overlast of problematisch woongedrag te vermijden beschikt HKH over 
een uitgeschreven procedures ‘onderhoud woning, appartement, tuin’, ‘overlast huisdieren’ en 
‘overlast’. Deze laatste procedure heeft vooral betrekking op leefbaarheid (zie OD 4.3). De procedure 
‘overlast huisdieren’ betreft een heel specifiek probleem dat de SHM vooral met huisbezoeken pro-
beert op te lossen vooraleer, bij aanhoudende problemen, een van de andere procedures in te 
schakelen. De procedure ‘onderhoud’ start met een huisbezoek, waarna de situatie via een afspra-
kenblad wordt opgevolgd. Bij een tweede huisbezoek wordt zo nodig de welzijnsdienst betrokken 
die al ondersteuning biedt aan het gezin. HKH geeft dan ook informatie over mogelijke (andere) 
ondersteunende organisaties. Houdt het probleem aan dan schakelt HKH de ondersteuning van 
CAW preventieve woonbegeleiding of het OCMW in. Met de OCMW’s sluit HKH daaromtrent een 
begeleidingsovereenkomst af, met het CAW niet. Een laatste stap is de start van de uitwijzingspro-
cedure. Uithuiszettingen omwille van onderhoudsproblemen kwamen niet voor in 2015; in 2016 was 
er 1. Hoewel de onderhoudsproblemen dus eerder beperkt zijn en uithuiszettingen quasi nihil, sug-
gereert de visitatiecommissie HKH en CAW toch om voor hun samenwerking een overeenkomst af 
te sluiten evenals het hanteren van begeleidingsovereenkomsten te overwegen. Op die manier 
kunnen ze misverstanden over de reikwijdte van de samenwerking en de terugkoppeling van de 
interventies wellicht vermijden. 

▪ De OCMW-medewerkers waarmee de visitatiecommissie sprak, getuigen van een vlotte doorver-
wijzing en goede samenwerking tussen beide partijen. HKH en de OCMW’s hebben daarvoor ook 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die onder meer stelt dat HKH en OCMW samen op 
huisbezoek gaan bij huurders met een structurele huurdersachterstal. Maandelijks hebben de 
OCMW’s en een medewerker van de sociale dienst van HKH een overleg om dossiers van huurders-
achterstal en onderhoudsproblemen te bespreken, maar ook tussentijds communiceren beide or-
ganisaties vlot en spontaan.  

▪ HKH maakt sinds 2015 via een schema inzichtelijk hoeveel huurders zij heeft uit huis gezet op basis 
van artikel 33 van het kaderbesluit sociale huur, door ontbinding van de huurovereenkomst of van 
rechtswege. De SHM houdt ook een overzicht bij van de redenen van vertrek op initiatief van de 
huurder. De belangrijkste redenen van huuropzegging (zowat 70%) zijn het overlijden van de huur-
der, gaan bijwonen bij partner of familie en de verhuis naar een rusthuis. Ongeveer 20% verhuist 
naar de privé-markt of koopt een woning. De SHM kan uit deze cijfers voorlopig geen bruikbare 
besluiten trekken. 

▪ De inzet van HKH voor een zo goed mogelijke woonzekerheid blijkt onder meer uit de vele – samen 
met personeel en partners ontwikkelde en bijgestuurde - procedures, de samenwerkingsovereen-
komsten en de sensibilisering die de SHM opzet (o.a. de folder ‘huur betalen’ en de onderhoudska-
lender). Met betrekking tot dreigende uithuiszetting wegens sociale of domiciliefraude heeft de SHM 
evenwel nog geen strategie of afspraken met de OCMW’s. Ze heeft wel de afspraak met de politie 
(neergelegd in een overeenkomst) om daarover ad hoc te overleggen (zie OD 5.3). De visitatiecom-
missie suggereert om met de OCMW’s te bespreken hoe ze samen uithuiszetting wegens sociale of 
domiciliefraude kunnen voorkomen. 

 
 
OD 4.3: De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan 
Beoordeling: goed 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van HKH voor deze operationele doelstelling als goed. 
De SHM houdt de visie aan dat individuele leefbaarheidsproblemen zo snel en adequaat mogelijk moe-
ten worden aangepakt en dat het de verantwoordelijkheid is van de SHM om middels allerlei initiatie-
ven de contacten tussen huurders te verbeteren en problemen te vermijden. Die tweesporenvisie blijkt 

- enerzijds uit haar overlastprocedure, de probleemoplossende houding van de SHM waarbij huur-
ders, OCMW en politie ook betrokken worden om oplossingen te zoeken, de inschakeling van de 
technische dienst in de detectie van problemen van sociale aarde en de geplande inzet van wijk-
toezichters 
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- en anderzijds uit de vele initiatieven van sociale cohesie die ze zelf of samen met andere actoren 
neemt en haar groeiende aandacht voor omgevingskwaliteit en de impact daarvan op het samen-
leven van bewoners. 

Dat de SHM op deze doelstelling nog heel wat groeipotentieel heeft, erkent ze zelf en in haar beleidsplan 
verwoordt ze het als een ontdekt terrein dat ze verder moet ontginnen en uitwerken. De visitatie-
commissie suggereert in dat verband dat de SHM - onder meer vanuit een evaluatie van de huidige 
initiatieven - meer lijn en continuïteit steekt in haar acties, die beter op elkaar afstemt en bewoners 
op die manier meer garanties biedt op een blijvende ondersteuning (vanuit de eigen organisatie of in 
samenwerking met de lokale besturen of andere partners). Ze doet daarvoor zelf heel wat inspannin-
gen maar speelt ook in op initiatieven van andere actoren.  

▪ Globaal genomen doen zich in het patrimonium van HKH geen grote leefbaarheidsproblemen voor, 
zo getuigen zowel de SHM als de andere gesprekspartners. Huurders toonden zich in de tevreden-
heidsmetingen van 2014-2015 in enkele buurten en op het gesprek met de visitatiecommissie door-
gaans ook tevreden over hun buurt. HKH is van oordeel dat de leefbaarheidsproblemen die zich 
voordoen veelal te herleiden zijn tot geïsoleerde individuele dossiers (lawaaihinder, sluikstorten, 
onderhoud van woning en woonomgeving), die de maatschappij kordaat en efficiënt aanpakt. Dat 
heeft, aldus actoren en huurders, te maken met de zorgende en probleemoplossende ingesteldheid 
van de SHM. Die ingesteldheid blijkt onder meer uit haar beleid om probleemsituaties zo veel als 
mogelijk te voorkomen door geregelde huisbezoeken (bij nieuwe huurders, bij alle huurders om de 
drie jaar, regelmatiger bij probleemhuurders) en de samenwerking daaromtrent met OCMW en 
politie. De overlastprocedure die HKH heeft uitgewerkt omvat heel wat gesprekken, huisbezoeken 
en bemiddeling van andere actoren om tot een oplossing te komen. Als niet duidelijk is wie de 
problemen veroorzaakt of er meerdere betrokkenen zijn, organiseert de SHM een bewonersverga-
dering om de problemen te bespreken. Na oplossing van het probleem voorziet de procedure nog 
gedurende 2 jaar opvolging via een jaarlijks huisbezoek. 

▪ HKH neemt een aantal initiatieven om de leefbaarheid, en meer in het bijzonder het contact tussen 
bewoners, te verbeteren. Zo bracht ze huurders van nieuwe wooncomplexen in Peulis (Putte) en 
Ter Hagen (Heist-op-den-Berg) samen voor een eerste kennismaking bij een hapje en een drankje. 
Ter gelegenheid van de dag van de buren, nodigt ze huurders uit om een buur in de bloemetjes te 
zetten; de SHM zorgt voor een bloemetje, pralines en een kaartje. In 2015 nodigde ze bewoners van 
de Moretuswijk uit om samen de passage van de Tourkaravaan mee te maken en in Wiekevorst 
organiseerde ze met Samenlevingsopbouw een Nieuwjaarsdrink. Ze hield samen met inwoners van 
de Moretuswijk een zwerfvuilactie en een opruimactie van de gemeenschappelijke delen. Voorts 
werkt HKH ook mee aan acties van andere actoren. Voorbeelden daarvan zijn een volkstuinproject 
in de Moretuswijk, het project ‘gezond (t)huis’ waarvoor HKH twee woningen ter beschikking stelt 
en groepsbezoeken organiseert met huurders. In samenwerking met milieudiensten en -organisaties 
organiseert ze een project ‘verfraai je voortuin’ in Putte en informatiesessies over energiebesparing 
en sorteren. Om meer kwetsbare huurders toe te leiden naar activiteiten organiseerde ze huisbe-
zoeken samen met OCMW en integratiedienst van Heist-op-den-Berg en werkt ze samen met de 
jeugddienst voor een spelaanbod in hun wijken. Ten slotte biedt ze logistieke ondersteuning aan 
de activiteiten van de 3 buurtcomités op haar actieterrein en stelt ze een vergaderruimte ter be-
schikking van het buurtcomité en het sociaal buurtinformatienetwerk (BIN-S) in de omgeving van 
de Moretuswijk. 

▪ In haar beleidsplan 2017-2020 schuift HKH het werken met vrijwillige ‘wijktoezichters’ naar voor als 
een belangrijk nieuw initiatief. Ze wil daarmee aan de slag in wijken met een voldoende grote 
omvang en in wooncomplexen met gemeenschappelijke ruimten. Deze ‘tussenpersoon tussen de 
bewoners en de SHM’ heeft in de eerste plaats een signaalfunctie, maar zou ook kleinere klusjes 
kunnen opknappen (een kleine herstelling of sneeuw ruimen bijvoorbeeld) of nieuwe huurders 
kunnen onthalen in de wijk. De wijktoezichters krijgen van de SHM een kleine onkostenvergoeding, 
een verzekering, individuele begeleiding en intervisie met andere wijktoezichters. HKH verwacht 
van deze inzet van wijktoezichters dat ze sneller zal kunnen inspelen op technische en leefbaar-
heidsproblemen en dat een beter onderhoud en meer controle tot een groter nabuurschap zal 
leiden. Het project moet nog starten maar een 7-tal bewoners heeft al interesse getoond; een aantal 
huurders waarmee de visitatiecommissie sprak waren eerder terughoudend en vreesden dat de 
wijktoezichters wel eens de voetveeg van de wijk zouden kunnen worden. Om het draagvlak voor 
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dit initiatief te vergroten en eventuele problemen snel op het spoor te komen, suggereert de visi-
tatiecommissie de SHM om dit tijdig te evalueren in samenspraak met de wijkbewoners en ook 
terug te grijpen naar de ervaringen van collega-SHM’s met wijktoezichter, conciërges of flatwat-
chers. 

▪ Gemeentelijke ambtenaren getuigen dat HKH steeds meer oog heeft voor omgevingskwaliteit en 
de impact daarvan op het samenleven van bewoners. Dat resulteert doorgaans in kwalitatieve 
projecten die ruimte maken voor ontmoeting (groen, speel- en sportruimte en ontmoetingslokalen). 
Ze heeft ook oog voor een mogelijk negatieve impact van haar projecten op de omgeving. Een 
sprekend voorbeeld van de aandacht die de SHM heeft voor een kwaliteitsvolle omgeving is haar 
plan om een stuk bos in Molenveld (Peulis) te behouden als speelbos voor de buurt, eerder dan 
haar terrein vol te bouwen. Ze realiseert ook steeds meer inbreidingsgerichte projecten (o.a. ver-
vangingsbouw op de plaats van een oude school, een oude rijkswachtkazerne en een oud klooster 
in Putte) en gaat voor gemengde projecten eerder dan voor exclusief huurprojecten. De visitatie-
commissie mist bij HKH nog wel de reflex om bij een geplande grootschalige – eventueel gefaseerde 
- renovatie van haar patrimonium de omgeving mee te herdenken. De visitatiecommissie adviseert 
de SHM om hier samen met de gemeenten over na te denken. Een mooi proefproject voor deze 
werkwijze zou de nog resterende renovatieoperatie in de Moretuswijk zijn, maar zeker ook de 
projecten waarvoor HKH nu een participatietraject met bewoners opzet (zie ook OD 4.4). 

De visitatiecommissie stelt vast dat HKH belangrijke stappen vooruit heeft gezet in het voorkomen en 
aanpakken van leefbaarheidsproblemen, met verhoogde inzet van personeel op huisbezoeken, het op-
zetten van eigen initiatieven en het inspelen op initiatieven van anderen. Om meer rendement te halen 
uit haar inspanningen voor meer leefbaarheid en sociale cohesie, beveelt de visitatiecommissie de SHM 
aan om – onder meer vanuit een evaluatie van de huidige initiatieven - meer lijn en continuïteit te 
steken in haar acties, die op mekaar af te stemmen en bewoners, zelf of in samenwerking met andere 
partners, een meer blijvende ondersteuning te bieden. 

 
 

OD 4.4: De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 
Beoordeling: goed  

HKH heeft in de voorbije jaren belangrijke eerste stappen gezet naar meer bewonersbetrokkenheid. Ze 
organiseerde bewonersvergaderingen onder meer naar aanleiding van haar tevredenheidsmetingen in 
2014-2015 en naar aanleiding van geplande renovatieprojecten en bij nieuwbouwprojecten; bewoners 
kregen er de kans om problemen of bedenkingen te formuleren en samen naar oplossingen te zoeken. 
De SHM betrok bewoners ook bij de opmaak van haar website. De SHM heeft in haar beleidsplan 2017-
2020 de intentie ingeschreven om wijk- en thematische bewonersvergaderingen te organiseren en de 
oprichting van een huurdersadviesraad te onderzoeken. Inmiddels is ze in 2016 met Samenlevingsop-
bouw een samenwerking aangegaan voor een participatietraject bij de renovaties en daarmee gepaarde 
gaande verhuisbewegingen in 3 wijken. De SHM hoopt hierop een bewonerswerking in elk van die 3 
wijken te kunnen enten en vandaaruit expertise op te bouwen voor het opzetten van een bewoners-
werking die betrekking heeft op alle huurders. De SHM biedt bewonerscomités ook logistieke onder-
steuning bij hun activiteiten. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van HKH op deze doelstel-
ling als goed.  

▪ HKH communiceert met haar huurders via diverse folders, een nieuwsbrief en een website. Bij de 
‘opbouw’ van de website heeft HKH een aantal bewoners betrokken die input gaven inzake de 
inhoud en de vormgeving. Daarenboven nodigde ze tijdens de ‘opbouw’ huurders uit om via een 
enquête de voorlopige versie van de website te beoordelen. 19 huurders en kandidaat-huurders en 
-kopers namen deel aan deze enquête (zie ook OD 6.3). Om de leesbaarheid van haar documenten 
te checken deed HKH een beroep op “Den Draai”, een vereniging waar armen het woord nemen. 

▪ HKH organiseerde in 2014-2015 een tevredenheidsmeting in een aantal van haar wijken. Ze peilde 
daarbij naar de tevredenheid over de buurt en de leefbaarheid (zie OD 6.3). Om de resultaten van 
die bevragingen bekend te maken organiseerde de SHM bewonersvergaderingen in 4 buurten. Tij-
dens die vergaderingen lijstten de deelnemers verbeterpunten en te ondernemen acties op en tast-
ten ze de oprichting van een bewonerswerking af. Slechts in één buurt was daar interesse voor 
maar viel de werking stil na een daarop volgende vergadering. De visitatiecommissie suggereert de 
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SHM om de interesse die die bewoners tonen voor meer betrokkenheid bij haar werking, te verzil-
veren eens ze met de verworvenheden uit het project dat ze nu met Samenlevingsopbouw opzet 
(zie verder) een strategie voor meer huurdersparticipatie uitwerkt. Dat geldt ook voor de leden van 
de bewonerscomités die actief zijn op haar actieterrein (De Molenaar in Peulis, d’oude molen in 
Hallaar en (GE)KLAP in de Moretuswijk) en die de SHM nu al logistiek ondersteunt bij het organiseren 
van activiteiten (zie OD 4.3).  

▪ Sinds 2013 organiseert HKH voor nieuwe huurders in recente nieuwbouwprojecten niet alleen een 
enquête maar ook een bewonersvergadering waarop ze met mekaar kennis kunnen maken en zowel 
algemene als locatiespecifieke thema’s kunnen bespreken. De SHM bespreekt alle opmerkingen en 
vragen intern waarna ze via verslaggeving terugkoppelt naar de huurders. De opmerkingen uit de 
vergadering en de enquête zijn eventueel aanleiding tot bijsturingen bij volgende projecten. Derge-
lijke vergaderingen gingen onder andere door in Weynesveld (Peulis) en Nieuwe Tuinwijk (Itegem). 
De SHM organiseert bij belangrijke renovatieprojecten (zoals bijvoorbeeld de Cederstraat in 2015) 
een informatievergadering voor die bewoners die bij die operatie zullen betrokken zijn. Op deze 
vergadering biedt de SHM ruim kansen voor vraagstelling en opmerkingen. Verderop in het renova-
tieproces organiseert HKH een bewonersvergadering met meer uitleg over de concrete plannen. 

▪ Verspreid over haar patrimonium, maar vooral in de kleinere appartementsblokken van de Moretus-
wijk, organiseerde HKH de voorbije jaren enkele tientallen bewonersvergaderingen, dit vooral om 
met de huurders praktische afspraken te maken over het poetsen van gemeenschappelijke delen en 
het vermijden van overlast (lawaai en afval). 

▪ In 2016 sloot HKH een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw Antwerpen pro-
vincie voor de uitvoering van een – door HKH en de provincie gefinancierd – participatieproject. 
Met dit project wil de SHM enerzijds inzetten op huurdersparticipatie van bij de aanvang van de 
renovatie van woningen in Itegem, Schriek en Wiekevorst. Anderzijds wil ze op termijn, de kern-
groepen, ontstaan naar aanleiding van de renovaties, samenbrengen en, zo mogelijk aangevuld met 
andere huurders, komen tot een huurdersadviesraad. Het project ging van start in september 2016 
en loopt 3 jaar. Na die 3 jaar wil HKH met de verworvenheden van het project verder gaan en die 
expertise inzetten in andere projecten van de SHM. Samenlevingsopbouw en de provincie tonen zich 
zeer tevreden over de samenwerking met HKH en over haar betrokkenheid bij het hele proces, 
zowel in de stuurgroep als op het terrein. Belangrijk voor die actoren is dat het engagement niet 
beperkt blijft tot de sociale dienst, maar dat ook de technische dienst zeer betrokken is. Samenle-
vingsopbouw roemt vooral dat HKH haar visie op de renovatie vanuit de bewoners ontwikkelt en 
dat de technische dienst mee zoekt naar mogelijkheden tot participatie en huurders mee laat na-
denken over de plannen. Samenlevingsopbouw is ook opgetogen over de gedragenheid van hoog 
tot laag en het feit dat de raad van bestuur al heel snel een toelichting over het project vroeg op 
haar vergadering. Inmiddels loopt het project al bijna een jaar (opstart in Wiekevorst) en de betrok-
ken huurders tonen zich zeer tevreden over de aanwezigheid van de opbouwwerker en het proces 
waarin ze betrokken worden. 

▪ In haar beleidsplan 2017-2020 neemt HKH zich voor om in al haar wijken wijkvergaderingen te or-
ganiseren waarop zowel huurders als eventuele andere bewoners zullen worden uitgenodigd. Be-
doeling van die vergaderingen is om het contact onder huurders en buren te bevorderen en te 
weten te komen wat er leeft in de wijken. Omdat het de bedoeling is om dan samen te zoeken naar 
oplossingen voor gestelde problemen, wil HKH op die vergaderingen ook gemeentelijke diensten en 
andere actoren uitnodigen. Ze plant eveneens bewonersvergaderingen naar aanleiding van actuele 
kwesties zoals bijvoorbeeld geplande renovatiewerken, onderhoud van gemeenschappelijke delen 
of overlastproblemen. De SHM overweegt de oprichting van een huurdersadviesraad, waarvoor ze 
terugvalt op de ervaringen van collega-SHM’s. 

Met de organisatie van bewonersvergaderingen bij tevredenheidsmetingen, nieuwe en renovatiepro-
jecten en het betrekken van bewoners bij de opmaak van haar website, heeft HKH belangrijke partici-
patiestappen gezet. Door het inhuren van de knowhow van Samenlevingsopbouw hoopt ze de eigen 
expertise op dat vlak te versterken én een structuur uit te bouwen die directe bewonersbetrokkenheid 
en een huurdersadviesraad op termijn mogelijk maken; volgens de subsidieaanvraag bij de provincie is 
dat zeer nadrukkelijk ook een doelstelling van het project. De visitatiecommissie suggereert de SHM om 
in die strategie ook aandacht te hebben voor bestaande bewonerscomités en groepen huurders die 
aanwezig zijn op een bewonersvergadering te betrekken in meerdere aspecten van beleidsvorming en 
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-uitvoering van de SHM. HKH zou daarbij ook kunnen nadenken over andere werkvormen dan bewo-
nersvergaderingen om zo alle deelgroepen in haar huurderspopulatie op maat te betrekken. Voorbeel-
den daarvan zijn gang- en tafelgesprekken, buurtbabbels of meer informele vormen uit te werken in 
samenwerking met jeugd-, sport- of integratiedienst en de vereniging waar armen het woord nemen. 

 

4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID 
 

OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar 
Beoordeling: goed 

De SHM beschikt over een evenwichtige financiële exploitatie die voorkomt uit een efficiënt beheer, 
onderhoud, renovatie, ontwikkeling (en verkoop) van haar patrimonium. Aan de hand van de analyse 
van de financiële gezondheidsindex (FiGI) en de onderliggende financiële ratio’s voor de voorbije peri-
ode en van de financiële planning voor de volgende jaren beoordeelt de visitatiecommissie de financiële 
leefbaarheid van HKH als goed. De liquide middelen evolueren wel negatief als gevolg van de toegeno-
men investeringsuitgaven en de hogere personeelskosten. De SHM beschikt echter over de nodige re-
serves om dit tekort zonder problemen op te vangen. 

▪ De financiële gezondheid van een SHM wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de 
Financiële Gezondheidsindex (FiGI). Het vertrekpunt van de FiGI zijn tien financiële kengetallen of 
ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. Dit levert dertig kengetallen 
op die de basis vormen van de berekening. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten 
van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en kosten-
beheersing. Financiële gezondheid is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van scores 
en wegingen wordt het eindresultaat een score op 60 punten, bepaald. Hoe hoger de score, hoe 
beter de financiële gezondheid. Voor elk van de vier aspecten wordt ook een deelresultaat bere-
kend, zodat een SHM kan zien waar ze sterk of minder sterk presteert. De beoordeling gebeurt als 
volgt: 

o Een FiGI-score lager dan twintig, impliceert dat de financiële gezondheid van de SHM op 
basis van de gewone bedrijfsuitoefening problematisch is; 

o een FiGI-score tussen twintig en veertig betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van 
de SHM op dit moment in goede financiële prestaties resulteert, maar geeft tegelijk aan dat 
de SHM een eerder beperkte financiële buffer heeft (in het bijzonder bij scores die aanleu-
nen bij twintig); 

o een FiGI-score van veertig of hoger betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de 
SHM zeer goede financiële prestaties oplevert, maar ook hier zullen contextfactoren, de 
evolutie en het inzicht van de SHM daarin een bepalende rol spelen bij de beoordeling van 
de financiële leefbaarheid. 

▪ De FiGI voor HKH bedraagt voor 2016 33,5 en is vrij stabiel voor de andere jaren van de visitatie-
periode (2012-2016). Ook op ieder van de tien financiële (sub)kengetallen of (sub)ratio’s voldoet de 
SHM aan de norm. De financiële gezondheid van HKH is momenteel dus goed. 

▪ Die financiële gezondheid is onder andere het gevolg van een goed aankoopbeleid van onroerende 
goederen (zie OD 1.4), een beheersing van de (bouw)kosten (zie OD 3.1 en OD 5.2) en een historisch 
vrij goed gespreid investeringsbeleid qua nieuwe projectrealisaties. Meestal genereert een nieuw 
project in eerste jaren startverliezen omdat de uitgaven (bijvoorbeeld terugbetaling lening, onroe-
rende voorheffing, enz..) hoger zijn dan de huurinkomsten. Na een aantal jaren slaat dit om en 
wordt er een positief resultaat gerealiseerd. Bij een gespreid investeringsbeleid worden de verliezen 
bij de ene realisatie gecompenseerd door de winsten van een ander project. Tevens heeft HKH de 
nodige financiële kennis in huis om de financiële impact van bepaalde beslissingen en investeringen 
correct te kunnen inschatten. Toch suggereert de visitatiecommissie om op dit vlak nog meer in te 
zetten, gelet op het huidige - hoge - investeringsvolume (zie OD 1.1). Dit laat toe om sneller bij te 
sturen wanneer het nodig zou blijken (zie ook OD 5.4 omtrent impact en scenario-analyse). 

▪ De financiële leefbaarheid van HKH is nog goed maar evolueert in de negatieve zin. De financiële 
planning, opgemaakt samen met de VMSW (zie OD 5.4), onderbouwt de bovenstaande analyse. De 
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liquide middelen evolueren negatief als gevolg van de toegenomen investeringsuitgaven en de 
hogere personeelskosten. De vrije cashflow uit de investeringen evenals uit de gewone bedrijfsuit-
voering is over de planningsperiode van 10 jaar over het algemeen licht negatief en zelfs sterk 
negatief in 2018, het jaar waarin de SHM een groot aantal - waarschijnlijk niet subsidieerbare - 
onderhoudswerkzaamheden met eigen middelen plant. De SHM beschikt evenwel over de nodige 
reserves om dit tekort zonder problemen op te vangen. De SHM zal vanaf 2020 waarschijnlijk ook 
recht hebben op een GSC-tussenkomst, die in principe voor een sluitende financiering van een SHM 
moet zorgen, op voorwaarde dat de uitgaven van de SHM niet hoger liggen dan forfaits uit de GSC-
berekening. De SHM stelt dat ze ook nog financiële reserves kan creëren door de realisatie van 
sociale kavels op een historische grondreserve in Hallaar. Ten slotte heeft de SHM beslist om een 
paar oude, vrijstaande en moeilijk te renoveren woningen te verkopen (zie OD 1.1 en OD 3.1). Ook 
dit zal de liquide middelen van de SHM ten goede komen. 

▪ Recent heeft HKH een aantal sociale koopwoningen gerealiseerd en ze heeft er nog een aantal 
gepland op vraag van de betrokken gemeenten in het kader van het nastreven van het BSO Koop 
in haar actieterrein (zie OD 1.2 en OD 3.1). De SHM heeft evenwel nog geen analyse gemaakt van het 
effect van het wegvallen van de subsidies voor de koopactiviteiten bij een aantal van de geplande 
projecten. In het kader van een goede risicobeheersing ligt het voor de visitatiecommissie voor de 
hand dat – ongeacht of ze verder actief wil blijven op het vlak van koopactiviteiten - de SHM 
onderzoekt welke de alternatieven zijn om de sociale koopwoningen betaalbaar te houden en 
tegelijk de eigen financiële leefbaarheid te garanderen. Voor de meeste SHM’s die ook (sporadisch) 
koopactiviteiten ontwikkelen, heeft het afschaffen van de subsidie verregaande gevolgen. Om haar 
koopactiviteiten te kunnen uitvoeren is het immers belangrijk dat een SHM beschikt over voldoende 
liquide middelen om gronden en panden aan te kopen (zie OD 1.4) en de bouwkosten te financieren. 
Grondbezit is een belangrijke voorwaarde voor een SHM om nieuwe sociale koopwoningen te kun-
nen realiseren. De visitatiecommissie gaat ervan uit dat de gevolgen van het afschaffen van de 
subsidies voor koopactiviteiten voor HKH op korte en middellange termijn zullen meevallen omdat 
de SHM nog gemakkelijk kan beslissen om de woningen toch niet te bouwen en omdat ze, mocht 
ze toch doorzetten, de geplande koopwoningen zal realiseren op van oudsher verworven (zoge-
naamd ‘historische’) gronden. De marge bij de koopwoningen wordt volgens de SHM vooral gerea-
liseerd dankzij het grondprijs-aandeel en dan alleen op gronden die de SHM van oudsher bezit. 
Ondanks het feit dat de grond wettelijk gezien verkocht moet worden tussen de 50% en 75% van 
de venale waarde, blijft er meestal nog ruime financiële baten over door de sterke prijsstijgingen 
van de laatste jaren en/of omdat de SHM de grond met verwervingssubsidies heeft verkregen.  

 

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

De visitatiecommissie constateert een goede kostenbeheersing door HKH. De SHM heeft een goed inzicht 
in haar kostenstructuur en de evolutie van de kosten over de tijd. De kostenbeheersing bij HKH staat 
in functie van de financiële leefbaarheid maar wordt gecombineerd me het halen van de doelstelling 
vooropgesteld door de Vlaamse overheid. HKH haalt daarbij aantoonbare efficiëntiewinsten en zet in 
op het voorkomen van ongeoorloofde uitgaven. Naast de werkings- en onderhoudskosten, heeft de 
SHM ook de structurele- en frictieleegstand onder controle. De visitatiecommissie beoordeelt de presta-
ties op deze operationele doelstelling als goed. 

▪ De werkings- en onderhoudskosten per woning stegen in de periode van 2012 tot en met 2015 van 
926 euro naar 1.169 euro om in 2016 terug licht te dalen naar 1.143 euro. In 2016 hadden meer dan 
75% van de SHM’s hogere gemiddelde werkings- en onderhoudskosten. Deze kosten liggen ook licht 
onder de forfaits die in de GSC-berekening worden gehanteerd (zie OD 5.1). 

▪ De totale werkings- en onderhoudskosten beliepen 1,4 miljoen euro in 2016. De personeelskosten en 
de uitbestede onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen de twee grootste uitgavenpos-
ten:  

o De personeelskosten bedragen ongeveer 790.000 euro in 2016; daarmee worden de perso-
neelskosten van 10 medewerkers gefinancierd. Het aantal personeelsleden is sinds 2012 ge-
stegen en dan vooral in 2014. Naar aanleiding van het vorige visitatierapport heeft de SHM, 
op basis van een verbeterplan, geïnvesteerd in de uitbouw van haar sociale dienstverle-
ning onder andere met een bijkomende personeelsinzet. De hogere kosten resulteren ook 
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in duidelijk betere prestaties op het vlak van haar sociaal beleid (zie PV 4) en klantgericht-
heid (zie PV 6), zonder dat de kosten hoger liggen dan de GSC-forfaits (zie hoger). 

o De onderhoudskosten per woning variëren van jaar tot jaar. De onderhoudskosten stijgen 
immers van ongeveer 400 euro in 2014 naar 450 euro in 2015 om daarna terug te dalen 
naar 385 euro in 2016. De SHM heeft deze kosten evenwel onder controle onder andere 
omdat ze goed onderbouwde onderhoudsplanning heeft. Ze beschikt over een kwaliteits-
vol patrimonium dat aan de ERP2020-normen voldoet (zie telkens OD 2.1). De uitgaven 
staan dus in verhouding tot de beoogde doelstellingen. 

▪ De SHM neemt maatregelen om de kosten te beheersen onder andere in het kader van haar financiële 
leefbaarheid. Dat was een van de actiepunten van het bovenvermeld verbeterplan. De HKH volgt 
de uitvoering ervan halfjaarlijks op en rapporteert daaromtrent aan het directiecomité en aan de 
raad van bestuur. De visitatiecommissie ervaart de organisatie dan ook als kostenbewust en dit is 
ingebed in organisatiebestuur en - beheersing. Enkele voorbeelden die dit oordeel van de visitatie-
commissie staven: 

o iedere uitgave wordt kritisch doorgelicht op de noodzaak ervan. Dit is inherent aan de 
toegekende delegatiebevoegdheid voor aankopen, waarbij sommige aankopen vanaf be-
paalde drempels door meerdere personen, het directiecomité of de raad van bestuur die-
nen goedgekeurd te worden. Tevens heeft de SHM een aantal procedures uitgewerkt, ge-
bundeld in het procedure handboek, die kunnen bijdragen aan het voorkomen van onge-
oorloofde on onnodige uitgaven; 

o de groeninrichting wordt systematisch overgedragen aan het openbaar domein waardoor 
de gemeente instaat voor het onderhoud ervan. De kosten voor het groenonderhoud zijn 
minimaal; 

o de SHM houdt regelmatig aanbestedingen voor de noodzakelijke diensten en leveringen en 
maakt daarbij veel gebruik van raamovereenkomsten aangezien dit volgens HKH de effici-
entie ten goede komt zowel bij de onderhoudswerken als bij de reguliere kantoorwerking. 
De SHM moet daardoor niet telkens bij iedere kleine opdracht prijs vragen bij verschillende 
firma’s en kan tevens genieten van volumekortingen; 

o HKH sluit systematisch aan bij de groepsaankoop van de VVH voor elektriciteit voor het 
eigen kantoor en de gemeenschappelijke delen; 

o HKH heeft haar verzekeringsportefeuille in 2015 doorgelicht en heeft daarbij een jaarlijkse 
besparing van ongeveer 25.000 euro gerealiseerd; 

o de SHM heeft deelgenomen aan de groepsaankoop voor het onderhoud van de liften die 
enkele SHM’s uit de regio hadden georganiseerd. Alhoewel de SHM maar enkele liften in 
beheer heeft, leidde dat tot een kostendaling; 

o ten slotte toetst HKH de financiële gevolgen van beslissingen aan de jaarbegroting, met een 
halfjaarlijkse rapportering aan de raad van bestuur. Zo krijgt ze op een overzichtelijke 
manier inzicht in de evolutie van de reële uitgaven en inkomsten ten opzichte van de 
gebudgetteerde waarden en ten opzichte van het voorbije werkingsjaar (zie OD 5.4). 

▪ De contractwijzigingen ten opzichte van het aanbestedingsbedrag bij nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten (huur) zijn onder controle (zie OD 3.1). 

▪ De frictieleegstand was in de periode 2012 tot en met 2016 over het algemeen laag en schommelde 
tussen 0,17% (in 2013) en 1,33% (in 2014). Op 31/12/2016 stonden 5 woningen leeg (of 0,41% van het 
patrimonium). Meer dan 4/5 van de SHM’s kende een hogere frictieleegstand. Dit beeld wordt ook 
bevestigd indien men het aantal maanden frictieleegstand vergelijkt met het totaal aantal beschik-
bare “verhuurmaanden” voor het totale patrimonium. Dat bedroeg slechts 0,59% of 85 maanden in 
2016. Bij opzegging door een huurder stuurt de SHM onmiddellijk de technische dienst ter plaatse 
om een voorcontrole uit te voeren (zie OD 3.2 en OD 4.1) zodat de woning eventueel snel terug in 
de goede staat wordt gebracht om te verhuren. HKH schrijft doorgaans 1 kandidaat-huurder tegelijk 
aan. Uitzondering hierop is de Moretuswijk. Om de frictieleegstand in de Moretuswijk onder controle 
te houden schrijft de SHM reeds geruime tijd 5 kandidaat-huurders tegelijkertijd aan. Alhoewel de 
woningen grotendeels in goede staat zijn, blijkt de wijk toch een bepaalde faam uit het verleden 
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mee te slepen. Het aantal weigeringen lag hier dus hoger en daarom besliste de SHM om hier meer-
dere kandidaat-huurders tegelijk aanschrijven. Volgens de gedetailleerde informatie van de SHM 
over de frictieleegstand blijkt dat HKH de woningen meestal onmiddellijk verhuurt en dat de fric-
tieleegstand zelden een maand overschrijdt. De aanwezige huurders bevestigden tijdens de visita-
tiegesprekken dat de woningen meestal onmiddellijk verhuurd zijn. 

▪ Er waren in de jaren 2012-2014 redelijk wat nieuwe renovatie- of vervangingsbouwprojecten die 
een verhuis van de huurder noodzakelijk maakten. De structurele leegstand was daardoor met 
4,40% vrij hoog. Sinds 2015 is dit type leegstand meer dan gehalveerd, naar 1,88% in 2016, onder 
andere omdat het aantal dergelijke projecten verminderd is. Het aantal maanden structurele leeg-
stand bedroeg in 2016 192 maanden voor het totale patrimonium of 1,34% van de beschikbare “ver-
huurmaanden”. Dit is beter dan 70% van de andere SHM’s. De SHM stelt wel telkens een aantal 
woningen die om die reden leegstaan als noodopvang ter beschikking van de lokale OCMW’s. 

 

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domicilie-
fraude 

Beoordeling: goed 
 
De SHM heeft inzicht in het ontstaan, de evolutie en de samenstelling van de huurdersachterstallen en 
beschikt over een goede procedure om huurdersachterstallen te voorkomen en te bestrijden. Ze heeft 
daarmee uitvoering gegeven aan een van de aanbevelingen van het vorige visitatierapport. Desondanks 
zijn de huurdersachterstallen in de voorbije 5 jaren sterk toegenomen, maar zijn ze nog altijd ruim 
lager dan bij 3/5 van de SHM’s. De SHM past de boekhoudregels inzake de huurdersachterstallen correct 
toe en neemt maatregelen om domiciliefraude op te sporen en aan te pakken, zij het dat de inspannin-
gen van de SHM op dit vlak niet verder reiken dan het minimum. Op basis hiervan besluit de visitatie-
commissie dat de SHM goed presteert voor deze doelstelling 

▪ De totale huurdersachterstal bij HKH bedraagt 1,43% van de in 2016 gefactureerde bedragen (dit 
betreft de maandelijkse huur en huurlasten van zowel de zittende huurders als de vertrokken huur-
ders). Ongeveer 60% van de SHM’s kent hogere huurdersachterstallen. De huurdersachterstallen 
lagen in 2012 tot en met 2015 lager en vertonen vanaf 2012 een stijgende trend, namelijk van 0,39% 
in 2012 naar 1,43% in 2016 (zie OD 4.2 voor de toelichting). Het debiteurenreglement is heel overzich-
telijk wat betreft de boekhoudkundige verwerking van huurdersachterstal. Deze boekhoudschema’s 
zijn conform de geldende reglementering. Zo inventariseert de SHM de vorderingen op de (ver-
trokken) huurders periodiek en boekt deze, na een beslissing van de raad van bestuur, af indien de 
betrokken persoon gedurende 1 jaar of meer geen betalingen heeft verricht nadat de verrichting 
dubieus is geboekt. Uit ervaring weet de visitatiecommissie dat de boekhoudkundige verwerking 
van huurdersachterstallen in de afgelopen jaren soms (onterecht) verschillend gebeurde van SHM 
tot SHM, waardoor het niet opportuun is om op basis van de onderlinge positionering harde con-
clusies te trekken. Een uniforme boekingswijze toegepast door alle SHM’s is daarom bij de start van 
de 2de visitatieronde als expliciete vereiste bij deze doelstelling toegevoegd, wat zal bijdragen tot 
een betere vergelijkbaarheid van de prestaties tussen SHM’s. 

▪ Het debiteurenreglement bevat ook een uitgebreid onderdeel over de toerekening van betalingen 
op schulden. Indien de (vertrokken) huurder een gedeelte van de schuld inlost, kan hij aangeven op 
welke onderdelen van de achterstal die aangerekend worden. Dit vereenvoudigt ook vanuit het 
standpunt van de SHM de boekhoudkundige verwerking van de betaling van huurdersachterstallen. 

▪ De procedure huurdersachterstal zet in op het voorkomen van uithuiszettingen. De SHM zit ook 
maandelijks samen met de OCMW’s van het actieterrein om de dossiers met huurdersachterstal te 
bespreken (zie OD 4.2). Huurders met betalingsproblemen kunnen op elk moment met HKH overleg-
gen om tot een afbetalingsplan te komen. HKH heeft met deze ingrepen gevolg gegeven aan een van 
de aandachtspunten van het vorige visitatierapport. 

▪ De SHM heeft een uitgebreid en overzichtelijk opvolgingssysteem voor de huurdersachterstallen dat 
toelaat om dit op te volgen vanuit verschillende invalshoeken (zie OD 4.2). Vanuit het standpunt 
van organisatiebeheersing is dit positief. Het spreekt voor zich dat de lage huurdersachterstallen 
positief bijdragen tot de financiële gezondheid van de SHM. 

▪ HKH doet inspanningen om domicilie- en sociale fraude te bestrijden, maar de wettelijke middelen 
daartoe zijn volgens haar erg beperkt. Bij het ondertekenen van het huurcontract wijst de SHM de 
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huurder preventief op zijn plicht om bijwoning aan te geven. Dit is een agendapunt op de maande-
lijkse toelichting voor de nieuwe huurders en komt ook uitgebreid aan bod in de informatiemap 
voor nieuwe huurders (zie OD 4.1). Verder wijst de SHM tijdens de huisbezoeken nogmaals op het 
belang van de melding van bijwoning. Dit type van fraude bereikt de SHM vooral via melding van 
de buren of via de eigen personeelsleden (technische dienst). De SHM volgde in de periode van de 
visitatie een 5-tal dossiers op. HKH doet ook actief een beroep op data van domiciliewijzigingen van 
de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Bij dergelijke meldingen vraagt de SHM de huurder 
vervolgens om uitleg en om zich eventueel in orde te stellen. De SHM doet vervolgens het nodige 
om de aanpassingen aan de huurprijs te berekenen. Tot nu toe heeft HKH geen dossier bezorgd aan 
de toezichthouder voor verder onderzoek maar ze werkt nauw samen met de wijkagent en de 
lokale politiezones bij het vaststellen van bijwoning. De SHM heeft met de twee betrokken politie-
zones een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In de overeenkomst met de zone verantwoorde-
lijk voor Heist-op-den-Berg is onder andere opgenomen dat SHM en politie samen een huisbezoek 
zullen brengen ingeval van ernstige vermoedens van bijwoonst of niet-bewoning. De visitatiecom-
missie raadt de SHM wel aan om meer instrumenten in te zetten, zoals die onder andere vermeld 
worden in het draaiboek prestatiebeoordeling en in het in 2014 gepubliceerde draaiboek domicilie- 
en sociale fraude (van Toezicht in samenwerking met de VMSW) teneinde de effectiviteit van haar 
inspanningen te verhogen. De SHM zou bijvoorbeeld meer beroep kunnen doen op Toezicht om 
bepaalde dossiers grondiger te onderzoeken. 

 

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

HKH maakt al een aantal jaren gebruik van de diensten van de VMSW voor het opmaken van een 
meerjarige financiële planning. Het resultaat wordt minimaal één keer per jaar grondig besproken op 
de raad van bestuur waarbij ze aandacht besteedt aan de volledigheid van de geplande investeringen. 
De SHM vertrekt daarbij van alle lopende en geplande huur- en koopprojecten tot en met 2026/2027. 
De voorziene budgetten voor de uitgaven voor de onderhouds- en herstellingswerken, o.a. met eigen 
middelen, heeft ze eveneens opgenomen in de planning. Dit verhoogt de kwaliteit van deze planning. 
Daarnaast maakt de SHM een beknopte investeringsanalyse bij belangrijke nieuwe projecten. De visita-
tiecommissie is van oordeel dat de SHM goed presteert voor deze operationele doelstelling. 

▪ HKH maakt gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen van haar financiële 
planning. Volgens dit model wordt de cashflowstroom uit de gewone operationele werking aan-
gevuld met de financiële stromen van de eenmalige investeringsuitgaven voor groot onderhoud, 
voor aankopen en/of voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze investeringen kunnen gefi-
nancierd worden met gesubsidieerde lange termijnfinanciering (via NFS2 of FS3), met marktcon-
forme leningen en/of met eigen middelen. In dit laatste geval is er een directe negatieve impact op 
de liquide middelen van de SHM. De planning van de VMSW concentreert zich in eerste instantie op 
de terugbetalingscapaciteit van de SHM voor de door de VMSW toegestane leningen. 

▪ De planning wordt in principe één keer per jaar besproken en toegelicht op de raad van bestuur 
van de SHM. Uit de betrokken verslagen kan de visitatiecommissie opmaken dat HKH de planning 
grondig bespreekt en aandacht besteedt aan de volledigheid van de geplande investeringen. De 
SHM vertrekt daarbij van alle lopende en geplande projecten tot en met 2026/2027. Dit vindt de 
visitatiecommissie een correcte tijdshorizon gelet op het hoge investeringsvolume van de SHM. De 
visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de SHM de voorziene budgetten voor de uitgaven voor de 
onderhouds- en herstellingswerken, o.a. met eigen middelen, heeft opgenomen. De financiële plan-
ning is dus afgestemd met de geplande financiële stromen voor die onderhouds- en renovatieplan-
ning. Dit verhoogt de kwaliteit van deze planning verder en geeft de SHM een duidelijker inzicht in 
de evolutie van de financiële leefbaarheid, bijvoorbeeld naar de beschikbaarheid van eigen midde-
len voor investeringen. 

▪ De SHM heeft zich de voorbije jaren verdiept in de financiële planning van de VMSW en er inzicht 
in verworven. De SHM gebruikt de standaardveronderstellingen in haar financiële planning, bij-
voorbeeld dat de kosten en de huurinkomsten stijgen met 2%. De aankopen van onroerende goe-
deren, investeringen in de projecten en de courante onderhoudsuitgaven zijn geïntegreerd in de 
financiële planning en dit op een overzichtelijke manier. Evenwel stelt de visitatiecommissie voor 
dat de SHM intensiever gebruik zou maken van de financiële planning en van de opgedane kennis 
om de financiële gevolgen van het toegenomen investeringsvolume beter op te volgen. Momenteel 
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bespreekt de raad van bestuur van de SHM slechts eenmaal per jaar de financiële planning. De 
visitatiecommissie zou het een goeie praktijk vinden mocht de raad van bestuur bij elke grote 
investeringsbeslissing de gevolgen hiervan bespreken op de financiële gezondheid middels de fi-
nanciële planning. Dit zou de SHM nog kunnen vervolledigen door periodiek een scenario- en im-
pactanalyse uit te voeren waarbij de visitatiecommissie expliciet verwijst naar de elementen aan-
gebracht in OD 5.1 rond de mogelijke GSC-tussenkomst vanaf 2020 en het wegvallen van de subsi-
dies voor de koopactiviteiten. 

▪ Ten slotte toetst HKH de financiële gevolgen van beslissingsvoorstellen aan de jaarbegroting, met 
een halfjaarlijkse rapportering. Alhoewel een jaarbegroting slechts een beperkte waarde heeft bij 
een SHM (omdat de allerbelangrijkste uitgaven, de aflossingen van de leningen en de personeels-
kosten, moeilijk op korte termijn te verminderen zijn), is het toch een instrument om kleinere uit-
gaven onder controle te houden. Bovendien gebruikt de SHM de rapportering om achteraf de ac-
tuele toestand te vergelijken met het budget. Zo krijgt ze op een overzichtelijke manier een evolutie 
van de reële uitgaven en inkomsten ten opzichte van de gebudgetteerde waarden en ten opzichte 
van het voorbije werkingsjaar. Dit draagt bij aan het inzicht in de financiële leefbaarheid van de 
SHM en de invloed die de SHM daar zelf op heeft. 

 

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID 
 

OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 
Beoordeling: goed  

De visitatiecommissie beoordeelt het informeren van burgers door HKH als goed omwille van haar 
grote bereikbaarheid, klantvriendelijkheid en heldere communicatie. HKH beschikt over een goede web-
site en een uitstekende informatiemap voor nieuwe huurders, ze heeft een massa interessante en dui-
delijk geschreven folders en een viermaandelijkse nieuwsbrief. Met deze mix van communicatiemidde-
len stelt HKH zich zeer toegankelijk en laagdrempelig op en informeert ze huurders en kandidaat-huur-
ders op een begrijpelijke manier onder meer over de voorwaarden van het huren van een sociale 
woning, het toewijzingssysteem, haar patrimonium en rechten en plichten van huurder en verhuurder. 
Ze informeert op die manier ook over de klachtenprocedure en over het voorkomen van sociale en 
domiciliefraude. Op kantoor en op haar zitdag in Putte ondersteunt ze kandidaat-huurders bij het in 
orde brengen van hun inschrijvingsdossiers. In samenwerking met tal van woon- en welzijnsactoren 
zorgt ze voor een laagdrempelige toegang tot haar dienstverlening en medewerkers. 

▪ HKH zorgt voor een laagdrempelig en klantgericht onthaal. Ze betrekt een modern, rolstoeltoegan-
kelijk kantoor in Heist-op-den-Berg, gelegen in een van haar grootste woonwijken, weliswaar op 
een paar kilometer van het centrum van de gemeente. De SHM ontvangt haar klanten in een aparte 
afgesloten ruimte bij de bevoegde medewerker, wat de nodige privacy garandeert. Huurders en 
kandidaat-huurders/kopers kunnen er elke werkdag terecht in de voormiddag, evenals elke 2de 
dinsdagavond van de maand, en voorts ook telefonisch en elektronisch. HKH houdt twee keer per 
maand zitdag in Putte en er is in het weekend en op feestdagen permanentie voor dringende tech-
nische problemen – bij de vorige visitatie allebei nog pijnpunten in de dienstverlening. 

▪ HKH heeft vrij recent een website opgemaakt met duidelijke informatie voor huurders en kandidaat-
huurders en –kopers. De opbouw ervan gebeurde met betrokkenheid van huurders en een vereni-
ging waar armen het woord nemen (zie OD 4.4). De structuur van de website is goed en de teksten 
duidelijk, in klare taal gesteld en zeer overzichtelijk. Bezoekers kunnen diverse folders en formulieren 
downloaden en er is een link te vinden naar andere actoren. Het rapport van de vorige visitatie is 
opgenomen in de rubriek ‘publicaties’. De visitatiecommissie suggereert de SHM om op de website 
ook informatie op te nemen over haar sociaal beleid, en met name over haar tevredenheidsmetin-
gen, haar participatieproject met Samenlevingsopbouw, de leefbaarheidsinitiatieven (al dan niet in 
samenwerking met andere actoren) en contactgegevens van bewonerscomités. Op die manier zullen 
huurders meer zicht krijgen op de inspanningen die de SHM op dat vlak neemt en huurders ook 
stimuleren om mee te participeren. 
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▪ Kandidaat-huurders ontvangen bij inschrijving een informatiebrochure waarvan onder meer het 
intern huurreglement deel uitmaakt. Dit intern huurreglement bevat naast de wettelijke verplich-
tingen ook informatie over bijvoorbeeld de waarborgregeling, huurlasten en dienstverlening. Aan 
haar nieuwe huurders bezorgt HKH een informatiemap, die ze op een maandelijkse informatiever-
gadering aan die groep nieuwe huurders uitvoerig toelicht (zie OD 4.1). In de map vindt de huurder 
onder andere informatie over huurprijsberekening, huurcontract en brandverzekering. Andere ru-
brieken zijn: onderhoud en herstellingen, bijwoonst/vertrek van een persoon, de verkoopprocedure 
en wat te doen bij klachten. Ook het reglement van inwendige orde, interessante telefoonnummers 
en een aanvraagformulier voor verbouwingswerken zijn er in te vinden. De huurder kan in de map 
zelf allerlei nieuwe informatie over die onderwerpen verzamelen. De suggestie die de visitatiecom-
missie doet voor de website, geldt ook voor deze informatiemap. 

▪ HKH verspreidt drie keer per jaar een nieuwsbrief. Daarin neemt ze naast praktische tips en nieuw-
tjes uit de werking van de SHM informatie op over de werking van buurtcomités op haar actieter-
rein. Verder beschikt de SHM over een heel arsenaal aan goed leesbare, fraai gelay-oute en zeer 
ondersteunende folders over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een fraai voorbeeld is de folder 
over de sociale dienst. Voorts beschikt ze over een aantal zeer goed uitgewerkte documenten zoals 
bijvoorbeeld de nota ‘wat te doen bij klachten’ of de aanvraagformulieren voor de aanvraag van 
een verbouwing. De brieven die ze naar haar klanten verstuurt zijn kort en krachtig, bevatten de 
nodige informatie en zijn zeer respectvol en ondersteunend opgesteld met verwijzing naar een 
contactpersoon. Huurders die bij het visitatiegesprek aanwezig waren bevestigen dit ook. 

▪ Bij de inhuldiging van nieuwe projecten organiseert HKH een informatievergadering voor de nieuwe 
huurders en ook bij geplande renovatiewerken organiseert ze die. Een tweede vergadering houdt 
de SHM, eens de plannen concreter zijn geworden (zie ook OD 4.4). In haar beleidsplan 2017-2020 
voorziet de SHM de uitbreiding van dit soort informatievergaderingen, ook naar meer actuele 
thema’s of kwesties die opduiken in haar werking. HKH organiseert soms kijkdagen (zoals bijvoor-
beeld in de Moretuslaan 49 waarop alle inwoners van de wijk waren uitgenodigd) of neemt weleens 
deel aan beurzen (bv. de seniorenbeurs van Heist-op-den-Berg in 2015). 

▪ Bij actualisatie van het inschrijvingsregister verwittigt de SHM het SVK en de OCMW’s over de actu-
alisatieperiode en wanneer een tweede brief vertrekt naar huurders die nog niet reageerden. 
OCMW’s en SHM wisselen informatie uit over kandidaat-huurders die extra aandacht vragen ten-
einde zo weinig mogelijk onterechte uitval van kandidaat-huurders te hebben. De SHM let er ook 
op dat huurders die intern willen muteren gereageerd hebben zodat zij niet van de inschrijvingslijst 
geschrapt worden. 

▪ De gesprekspartners van de visitatiecommissie tonen zich zeer tevreden over de klantvriendelijk-
heid van zowel het administratief en technisch personeel van de SHM als van de onderaannemers. 
Actoren en huurders waarmee de visitatiecommissie sprak getuigen dat de SHM zeer transparant 
en laagdrempelig is, de nodige tijd neemt en op vragen een snel en duidelijk antwoord geeft. Ze zijn 
ook opgetogen over de manier waarop zij met de SHM kunnen samenwerken om de dienstverlening 
van HKH naar haar huurders te optimaliseren (bv. zitdag in Putte, actualisatie, omgaan met pro-
bleemdossiers). 

 

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

Beoordeling: zeer goed  

HKH communiceert correct naar de Vlaamse overheid, meer specifiek de VMSW en het agentschap Wo-
nen-Vlaanderen. Woon- en welzijnsactoren en beleidsverantwoordelijken waarmee de visitatiecommis-
sie sprak, geven aan dat de SHM zeer laagdrempelig is, heel transparant is en heel veel informatie deelt, 
zowel op vraag als op eigen initiatief. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van HKH voor deze 
doelstelling als zeer goed, vooral omwille van de zeer actieve manier waarop ze informatie deelt en 
partners bijstaat in het ontwikkelen van beleid.  

▪ Er zijn geen indicaties gevonden dat de informatiedeling met VMSW en Wonen-Vlaanderen niet 
optimaal zou verlopen. Ook de prestatiedatabank gegevens werden tijdig up to date gebracht bin-
nen de mogelijkheden die de SHM daartoe had. Daardoor gaat de visitatiecommissie ervan uit dat 
HKH op een correcte en snelle manier met de gewestelijke overheid communiceert..  
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▪ Op het lokaal woonoverleg stelt HKH zich zeer constructief op en levert ze heel vlot alle informatie 
aan om agendapunten te stofferen. Volgens de deelnemers aan dat overleg komt ze zeer goed voor-
bereid aan de vergadertafel en laat ze ontwerpers haar projecten voorstellen op dat overleg. Ze 
heeft het visitatierapport van de eerste ronde voorgesteld op het lokaal woonoverleg en er haar 
werkpunten toegelicht. Eens de tweejaarlijkse actualisatie van de lijst van kandidaat-huurders is 
gebeurd, licht HKH op het lokaal woonoverleg die cijfers toe. Bij de opmaak van de toewijzingsre-
glementen in de beide gemeenten heeft de SHM het nodige cijfermateriaal en andere informatie 
aangeleverd. Het is ook HKH dat het initiatief nam voor de opmaak van de BSO-beleidsconvenanten.  

▪ HKH heeft sinds de vorige visitatie een verregaande samenwerking uitgewerkt met de OCMW’s van 
Heist-op-den-Berg en Putte, met wie ze structurele overlegmomenten heeft vastgelegd en samen-
werkingsakkoorden heeft afgesloten. Ook met de beide politiezones heeft ze voor de bestrijding van 
overlast, leefbaarheidsproblemen en domiciliefraude een samenwerkingsakkoord afgesloten dat on-
der andere overleg en gezamenlijk optreden stipuleert. 

▪ Samenlevingsopbouw, dat in 2016 een samenwerking aanging met HKH voor een participatietraject, 
looft de SHM voor haar zeer procesmatige gerichtheid, de vlotte communicatie met zowel technische 
als sociale dienst en de zeer open houding, luisterbereidheid en veranderingsgerichtheid van de 
maatschappij. Het provinciebestuur dat dit participatieproject mee financiert spreekt over een zeer 
aangename samenwerking en looft in het bijzonder de actieve participatie van de SHM aan het 
lerend netwerk voor dit project.  

▪ Het Sociaal Verhuurkantoor getuigt van een goede samenwerking, goede bereikbaarheid en de be-
reidheid tot het delen van informatie, zowel met betrekking tot regelgeving als technische aangele-
genheden. Ook de beide IGS-projecten van de regio noemen HKH een laagdrempelig, transparant en 
correct. 

▪ Alle actoren waarmee de visitatiecommissie sprak tonen zich dus zeer opgetogen over de bereik-
baarheid, openheid en informatiebereidheid van de SHM. Anderzijds geven ze aan dat HKH te weinig 
uitpakt met initiatieven die best wat meer bekend mogen worden gemaakt. Zo bleken actoren niet 
op de hoogte van de tevredenheidsmetingen, maakt de SHM haar samenwerking met partners maar 
beperkt bekend op haar website en is het jaarverslag niet echt een communicatiemiddel. De visita-
tiecommissie adviseert HKH om na te denken over een strategie om de sterke punten in haar wer-
king meer in de kijker te zetten en bijvoorbeeld van het jaarverslag een aantrekkelijk en overtuigend 
communicatiemiddel te maken, zoals bijvoorbeeld Woonmaatschappij IJzer en Zee doet. 

 

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 
Beoordeling: goed  

HKH peilt op diverse manieren de tevredenheid bij haar huurders. Al snel leerde ze uit eerste ervaringen 
om in die bevragingen meer objectiviteit in te bouwen. Ze hield in 2014-2015 tevredenheidsmetingen in 
een 5-tal buurten, koppelde de resultaten terug op een buurtvergadering en ging over verbeterpunten 
in overleg met de gemeentediensten. Voorts organiseerde HKH tevredenheidsmetingen bij nieuwe huur-
ders, bij renovatie- en nieuwbouwprojecten en over haar website in opbouw. Ze ging met de resultaten 
daarvan ook aan de slag, maar ze zou dit nog meer gestructureerd kunnen aanpakken, onder meer 
door dit geregeld te bespreken op een teamoverleg. In januari 2017 besloot de SHM om metingen te 
gaan organiseren aan de hand van de modules ‘nieuwe huurders’ en ‘kandidaat-huurders’ uit het in-
strument dat Vlaanderen voor SHM’s heeft ontwikkeld om tevredenheid te meten. Daar is intussen al 
een begin mee gemaakt en het zou goed zijn moest HKH in haar inspanningen om tevredenheid te 
meten een systematiek vastleggen die haar toelaat om tevredenheid te monitoren. De visitatiecommis-
sie beoordeelt de prestaties op deze operationele doelstelling als goed.  

▪ HKH organiseerde in 2014-2015 tevredenheidsmetingen in 5 buurten. De bevragingen hadden uitslui-
tend betrekking op de buurt en de rol van de SHM bij leefbaarheidskwesties. Er namen in totaal 160 
huurders deel aan de enquêtes, een responsgraad van bijna 85%. Dit kan te maken hebben met het 
feit dat ze werden afgenomen door een medewerker van de sociale dienst die op huisbezoek ging. 
Dit huisbezoek werd ook aangegrepen voor een bezichtiging van de woning en mogelijke vragen 
van de huurder. Een manier die kennelijk werkte, maar toch vragen oproept over de objectiviteit. 
De SHM geeft toe hier heel veel zaken gecombineerd te hebben en tevredenheidsmeting en controle 
van de woning nu gescheiden te houden. De visitatiecommissie waardeert deze koerswijziging om-
dat op die manier op een meer objectieve manier kan gepeild worden naar tevredenheid. HKH 
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verwerkte de resultaten van de bevraging in een Excel-tabel en een PowerPointpresentatie die ze 
hanteerde op een bewonersvergadering waarop ze de resultaten toelichtte aan de buurtbewoners. 
De verbeterpunten die voortkwamen uit de bevraging en de bewonersvergaderingen besprak de 
SHM met de politie en met de technische dienst van de gemeente Heist-op-den-Berg. Ze volgde de 
uitvoering van de aangedragen verbeteracties ook op. Al bij al waren de resultaten van die bevra-
gingen beperkt gezien ze bijna uitsluitend over de buurt (en niet over de dienstverlening of de 
woning) gingen en de SHM daar weinig impact op heeft. De doelstelling om hier ook geëngageerde 
buurtwerkingen op te enten liep op een sisser uit (zie ook OD 4.4). Omwille van die magere resultaten 
stopte de SHM dit soort tevredenheidsmetingen en besloot ze gebruik te maken van de verschillende 
modules uit het tevredenheidmeetinstrument die Vlaanderen voor SHM’s heeft ontwikkeld (zie ver-
der). 

▪ Bij de opmaak van haar website betrok de SHM een aantal huurders, maar bovendien nodigde ze 
begin 2015 haar huurders uit om via een enquête hun mening te geven over een ontwerp van 
website (inhoud, vorm, gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid). 19 personen namen deel: 12 huur-
ders en 7 kandidaat-huurders en -kopers. De SHM goot de resultaten van de enquête in een nota en 
een PowerPointpresentatie die ze voorstelde aan geïnteresseerde huurders (zie ook OD 4.4). De vi-
sitatiecommissie suggereert de SHM om de huidige versie van de website nog eens te toetsen aan 
de opmerkingen van toen. De bedenkingen over het bereiken van meer kwetsbare groepen, anders-
taligen en niet-internetgebruikers zijn zeer relevant en bruikbaar voor alle toekomstige enquêtes.  

▪ Verspreid over de jaren 2015 en 2016 hield HKH bij 65 nieuwe en gemuteerde huurders een tevre-
denheidsmeting over de dienstverlening van de SHM en over de woonst. De SHM peilde daarbij 
onder meer naar de klantvriendelijkheid en de uitleg bij het huurcontract en de plaatsbeschrijving. 
Daarnaast waren er vragen over de staat van de woning bij intrede en na 3 maand, en over de 
herstellingen door de eigen dienst en door externe aannemers. Uit de verwerking van die resultaten 
blijkt een positief tot zeer positief beeld, waardoor die gegevens niet tot bijsturing van de werking 
hebben geleid. 

▪ HKH hield de voorbije jaren ook tevredenheidsmetingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten, tel-
kens over de dienstverlening van de SHM en over de woning zelf. Bij de verwerking van de resulta-
ten zijn een aantal interessante paralellen te trekken, bijvoorbeeld over de grootte van de bergingen, 
het ventilatiesysteem en de stopcontacten. Ook de vraag naar een betere uitleg over de technische 
installaties valt op. De SHM noteert de conclusies van de bevragingen in een bevattelijke nota, die 
het voorwerp zal uitmaken van een interne bespreking of een bespreking met de architecten van 
toekomstige projecten. De visitatiecommissie suggereert de SHM om de conclusies van die bevragin-
gen minstens één keer per jaar te bespreken op een teamoverleg om op die manier de acties die zijn 
ondernomen (of nog niet zijn ondernomen) te kunnen evalueren en eventueel bijkomende afspraken 
te maken. Naarmate de SHM meer tevredenheidsmetingen houdt zal deze suggestie des te relevanter 
worden. 

▪ In januari 2017 besliste de raad van bestuur om aan de slag te gaan met de modules ‘nieuwe huurder’ 
en kandidaat-huurder’ uit het instrument dat Vlaanderen voor SHM’s heeft ontwikkeld voor het 
meten van tevredenheid. Van de eerste bevragingen die via die modules zijn gebeurd, zijn de resul-
taten nog maar deels verwerkt. Nu is echter al duidelijk dat van de 75 nieuwe huurders die de 
vragenlijst invulden de overgrote meerderheid tevreden tot zeer tevreden is over de dienstverle-
ning van de SHM. Ze willen vooral bijsturing bij de door de SHM verstrekte toelichting inzake de 
elektrische toestellen, het ondersteuningsaanbod bij huurdersachterstal en de bewonersparticipatie. 
Ook de 82 kandidaat-huurders die aan de bevraging deelnamen tonen zich (zeer) tevreden over de 
meeste aspecten van de dienstverlening van de SHM. 

De visitatiecommissie stelt vast dat HKH in de voorbije jaren al heel wat inspanningen heeft geleverd 
om de tevredenheid van haar huurders over diverse aspecten van haar werking te leren kennen en op 
basis van de resultaten ook probeert haar werking te verbeteren. Ze adviseert de SHM om nog na te 
denken over een structurele aanpak van tevredenheidsmetingen en voor zichzelf een doel te stellen 
welke metingen in de komende jaren bij welke klanten moeten worden gehouden en met welke fre-
quentie. Op die manier kan de SHM een zekere systematiek opbouwen en resultaten van metingen 
vergelijken om op basis daarvan de tevredenheid ook te monitoren. Dat kan op zijn beurt de SHM in 
staat stellen om gerichte maatregelen te nemen bij belangrijke wijzigingen in de tevredenheid. 
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5.1 Aanbevelingen voor de SHM 
 
De uitkomsten van de prestatiebeoordeling geven aan dat de SHM op alle doelstellingen goede tot zeer 
goede prestaties levert. De visitatiecommissie feliciteert de SHM hiervoor en stelt zich daarom beschei-
den op inzake aanbevelingen. Op verschillende plaatsen in dit rapport zijn wel suggesties gedaan die 
de goede prestaties kunnen borgen voor de toekomst of nog verbeteren. Het is aangewezen dat de 
SHM dit ook meeneemt naar de toekomst toe. Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling 
geeft de visitatiecommissie aan de SHM de volgende aanbeveling: 

 
Onderzoek welke leefbaarheidsinitiatieven het meest efficiënt en effectief zijn en het meest draagvlak 
hebben bij de bewoners en ontwikkel vandaaruit een strategie waarbinnen concrete initiatieven voor 
meer leefbaarheid en sociale cohesie kunnen passen en het meest renderen. Onderzoek ook de moge-
lijkheden van de SHM of samenwerkende besturen en partners, om bewoners een meer blijvende on-
dersteuning te bieden bij de ontwikkeling van bewonersinitiatieven. Daaruit zou kunnen blijken dat 
dit een geringere maar meer efficiënte investering is dan het steeds opnieuw nemen van eigen initia-
tieven.  

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen maatre-
gelen 

 
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM geen maatregelen te 
nemen.  
 

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid 
 
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie geen aanbeve-
lingen aan het Vlaamse woonbeleid: 

 

5.4 Goede praktijken bij de SHM 
 
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die 
aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte 
aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en woonactoren 
wordt gebracht. 
(1°) Bij een bezoek aan een huurder kan de arbeider de werkbon van het uitgevoerde klusje gebruiken 
om eventuele opmerkingen voor de sociale dienst te noteren. De SHM maakt gebruik van deze methode 
om tijdig signalen van problematisch woongedrag door te geven aan de sociale dienst. Wat uitzonder-
lijk is, is dat dit in die mate opgenomen is in het systeem dat hier ook een volledige feedback loop voor 
is. De opmerkingen worden immers opgenomen in het opvolgingssysteem, er wordt een onderzoek 
opgestart en er is een terugkoppeling van de sociale dienst naar de technische dienst, zodat ook zij 
feedback kunnen geven. 
 

5. AANBEVELINGEN 
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(2°) HKH brengt de vertrekkende huurder en de kandidaat-huurder met mekaar in contact voor even-
tuele overname van zaken uit de woning (tuinhuis, fornuis, …) en realiseert zo op een eenvoudige 
manier een win-win situatie.  
(3°) Maandelijks nodigt HKH de nieuwe huurders van die maand uit voor een gezamenlijk onthaalmo-
ment, waarop ook het huurcontract wordt ondertekend. De SHM neemt de tijd om aan de hand van 
een PowerPointpresentatie duidelijke uitleg te geven en ruimte te bieden voor vragen over onder 
andere het huurcontract, de huurprijsberekening, het onderhoud en de technische problemen aan de 
woning en de opzegmodaliteiten. Door dit gezamenlijk te organiseren creëert de SHM meer tijd en 
ruimte en laat ze minder mondige huurders meegenieten van de interactie en vraagstelling van andere 
huurders. 
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BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken 
 
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 
- Theo De Wyngaert  Directeur 
- Sebastien Marien  Voorzitter 
- Freddy Vertommen   Ondervoorzitter 
- Veerle Onsia   Bestuurslid 
- Suzanne Van Heugten  Bestuurslid  
- Jef Marien    Gewezen bestuurslid 30 jaar bestuurder 

 
Medewerkers SHM 
- Bart Verschaeren   Technieker 
- Danny Danneels  Technieker 
- Danny Van den berghe Hoofd technische dienst 
- Geert Van Looy   Administratie technische dienst 
- Greet Croon   Hoofd administratieve en sociale dienst  
- Karen Docx    Boekhoudster 
- Kim Tobback   Administratief medewerker (oa inschrijvingen) 
- Sabine Rombauts  Administratief medewerker (oa verhuringen afrekeningen) 
- Stijn Wyns   Sociale medewerker (collectieve aspecten huurderbegeleiding)  
 
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 
- Serafien Wouters   Stedenbouwkundig ambtenaar Heist-op-den-Berg 
- Gert Van Segbroeck   Stedenbouwkundig ambtenaar Putte 
- Joris Bossaerts   Provincie Antwerpen 
- Tom Ghoos    IOK (Heist o/d Berg) 
- Renild Vermaelen   IDEMO (Putte) 
 
Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 
- Staf Willemse   Hoofd sociale dienst OCMW Putte 
- Nico Mans    Hoofdmaatschappelijk werker OCMW Heist o/d Berg:  
- Anita Rimaux  Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie coördinator wonen  
- Marloes Damen  Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie participatiemedewerker 
- Chantal Laureys   SVK Ons Onderdak  
- Bart Van Beneden  CAW Boom Mechelen Lier dienst Preventieve Woonbegeleiding 
- Klaartje Vansnick  CAW Boom Mechelen Lier dienst Preventieve Woonbegeleiding 
 
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 
- 17 aanwezige sociale huurders ( 

De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 
 
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 
- Bert Rousseau  Voorzitter OCMW Putte 
- Dirk Van Noten   Voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg  

 
Niet-aanwezig maar uitgenodigd of verontschuldigd 
Burgemeesters en schepenen bevoegd voor wonen en ruimtelijke ordening van Heist-op-den-Berg en 
Putte, Lokale politie Heist-op-den-Berg en Putte, secretaris OCMW Eddie Bogaerts, Ben Van Havere Sa-
menlevingsopbouw, Martine Claeys en An Van den Bergh OCMW Heist-op-den-Berg  

BIJLAGEN 
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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 huisvestings-
maatschappij. 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 het lezen van het rapport. Volledigheid is niet onze 
bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in de sociale huisvestingssector verdui-
delijken, 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 sociale huisvestingsmaat-

schappij (SHM) kan op verschillende manieren haar patrimo-

nium uitbreiden. Naast het realiseren van nieuwbouw kan een 

SHM ook ‘goede woningen’ aankopen op de privé-markt op 

voorwaarde dat de op de privé-markt aangekochte ‘goede 

woningen’ onmiddellijk als sociale huurwoningen verhuurd 

kunnen worden of dat deze een investering van maximaal 

15.000 euro (exclusief btw) per woning vereisen om als sociale 

huurwoningen te kunnen verhuren. Zoals voor de realisatie 

van een nieuwe woning, kan de SHM voor de aankoop van 

een goede woning beroep doen op een gesubsidieerde finan-

ciering, waarvan het maximumbedrag gelijk is aan de som 

van het subsidiabele bedrag van de grondverwerving en het 

subsidiabele bedrag van de bouw van een sociale huurwo-

ning. 

aanmelding of aangemelde woningen: Om voor een subsidie 

in aanmerking te komen moest een SHM tot 31 oktober 2017 

als eerste stap een nieuw te realiseren woning ‘aanmelden’ bij 

de VMSW. Het procedurebesluit van 2017 spreekt echter niet 

langer van aangemelde woningen. Vanaf dan spreken we over 

de “projectenlijst”, als referentiebasis. Om op die projectenlijst 

te komen moet een SHM verschillende stappen doorlopen (zie 

ook Lokale beleidstoets en Renovatietoets). 

actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 

de SHM woningen verhuurt of zal verhuren en/of sociale 

koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of 

in de voorbije 10 jaar heeft gerealiseerd. Dit terrein wordt af-

gebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM zelf die 

aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels 

zal verhuren of realiseren. Het staat een SHM vrij om een on-

derscheid te maken in een actieterrein voor huuractiviteiten 

en een actieterrein voor koopactiviteiten Gemeenten waarin 

een SHM woningen ontwikkelt of verhuurt behoren automa-

tisch tot het actieterrein van een SHM. 

actualisatie: Elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt, 

houdt in een inschrijvingsregister, ook ‘wachtlijst’ genaamd, 

een lijst van kandidaat-huurders bij. De SHM is verplicht om 

minstens elke twee jaar alle kandidaat-huurders aan te schrij-

ven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog vol-

doen aan de inkomensvoorwaarde en/of hun gezinssituatie 

nog dezelfde is als op het moment van de initiële inschrijving. 

De kandidaat-huurders moeten binnen de daartoe vooropge-

stelde termijn de opgevraagde gegevens bezorgen aan de 

SHM, waarbij ze eventueel ook hun voorkeur (bijvoorbeeld de 

ligging of het type van de woning) kunnen aanpassen. Indien 

de SHM geen antwoord ontvangt, verstuurt ze een herinne-

ringsbrief aan de kandidaat-huurder (aan het in het rijksre-

gister opgenomen adres, tenzij de kandidaat-huurder uitdruk-

kelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander 

adres te verzenden). Indien de kandidaat-huurder niet op deze 

herinneringsbrief reageert of niet meer aan de inkomensvoor-

waarde voldoet, wordt de kandidaat-huurders geschrapt uit 

het register en verliest de kandidaat-huurders zijn of haar 

plaats op de wachtlijst, tenzij de kandidaat-huurder kan aan-

tonen dat er sprake is van overmacht. 

ADL-woningen: Een ADL-woning is een in functie van het fa-

ciliteren van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL) 

(opstaan, zich wassen, zich aankleden, eten, iets vastnemen, 

iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen, ...) aangepaste wo-

ning waarbij de bewoner, voor een aantal dagelijkse activitei-

ten, een beroep kan doen op een vergunde zorgaanbieder. Het 

bouwen van ADL-woningen is uitdovend.. Bestaande ADL-wo-

ningen blijven uiteraard bestaan.  

BECO of Beoordelingscommissie: de BECO is een commissie die 

bestaat uit een vertegenwoordiger van de minister van Wo-

nen, van VMSW, van Wonen-Vlaanderen, van VVH/VLEM en 

van het VWF. De BECO bepaalt binnen de budgettaire ruimte 

vastgesteld door de Vlaamse Regering het budget per deel-

programma, kan beleidsaanbevelingen formuleren en beslist 

over de opname (en schrapping) van projecten uit de pro-

jectenlijst op de meerjarenplanning en korte termijnplanning. 

bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de aan-

koop van een woning, het behoud van de woning in geval van 

echtscheiding, het beëindigen van samenwoning of het reno-

veren van hun enige woning twee soorten sociale leningen 

afsluiten: (1°) leningen verstrekt door de VMSW of het Vlaams 

Woningfonds (VWF) en (2°) leningen verstrekt door Erkende 

Kredietmaatschappijen (EKM’s). De door de VMSW of het VWF 

verstrekte leningen worden ‘bijzondere sociale leningen’ ge-

noemd omdat de Vlaamse overheid de financiering van die 

leningen subsidieert, waardoor de VMSW en het VWF lagere 

rentetarieven hanteren dan de meeste private banken en geen 

eigen kapitaalinbreng verwachten. Zowel de woning als de 

ontlener moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen (o.a. in-

komens- en eigendomsvoorwaarden, voorwaarden qua maxi-

male verkoopwaarde, enz). Deze voorwaarden werden via het 

eengemaakt leningenbesluit op 13 september 2013 op elkaar 

afgestemd zodat het voor een ontlener geen verschil meer 

uitmaakt waar de lening wordt aangevraagd. De ‘bijzondere 

sociale lening’ wordt door de VMSW ‘Vlaamse Woonlening’ (cf. 

www.vlaamsewoonlening.be) genoemd. Particulieren kunnen 

ze afsluiten aan het loket van een aantal SHM’s. Het VWF 

http://www.wonenvlaanderen.be/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaamsewoonlening.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=v9nU0EXcVORYoENac6qq%2FqbxSXjsgGCz1Vhf7fscBGU%3D&reserved=0
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noemt de ‘bijzondere sociale lening’ ‘sociale lening’ (cf. 

www.vlaamswoningfonds.be). De door de VMSW en het VWF 

gehanteerde andersoortige terminologie resulteert in begrips-

verwarring, te meer er ook door EKM’s sociale leningen wor-

den verstrekt waarvoor er andere voorwaarden gelden. Zo 

geldt er bijvoorbeeld geen inkomensvoorwaarde in functie 

van het toekennen van een sociale lening door een EKM. Voor 

de financiering van deze sociale leningen voorziet het 

Vlaamse Gewest enkel in een gewestwaarborg en niet in een 

subsidie, wat een grote impact heeft op de sociale rentevoet. 

De bedoeling van sociale leningen van EKM’s is dat particulie-

ren zonder veel spaargeld, en die niet in aanmerking komen 

voor een ‘bijzondere sociale lening’ bij de VMSW of het VWF, 

toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze 

daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat bij private 

banken gebruikelijk is. Er zijn momenteel iets minder dan 20 

EKM’s actief, verspreid over heel Vlaanderen (cf. www.sociaal-

woonkrediet.be). 

Bindend Sociaal Objectief (BSO): In het decreet houdende het 

Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per ge-

meente), onder meer inzake de bijkomend te realiseren sociale 

(koop en huur)woningen en kavels, een Bindend Sociaal Ob-

jectief (BSO) bepaald. De nulmeting is de situatie op 31 decem-

ber 2007. Vanaf dan wordt de toename van het aantal sociale 

(koop en huur)woningen en kavels jaarlijks gemeten. Dit laat 

toe om vast te stellen of het vooropgestelde BSO al dan niet 

tijdig wordt of zal worden gerealiseerd. 

CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (cf. www.caw.be)  

CBO-oproep: Een Constructieve Benadering Overheidsop-

drachten-oproep of kortweg CBO-oproep betreft een perio-

dieke oproep die de VMSW lanceert bij private actoren om 

voorstellen in te dienen voor de gunning van een of meer 

aannemingsovereenkomsten, in de vorm van een onderhan-

delingsprocedure, met private inbreng van grond, voor het 

ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen bin-

nen een door de beoordelingscommissie vastgesteld budget. 

convenant: Een ‘convenant’ is een overeenkomst waarin par-

tijen gemaakte afspraken vastleggen over het te voeren be-

leid, de na te streven doelstellingen en de op te zetten samen-

werking.  

C2008: De ‘C2008/Concepten voor sociale woningbouw’ be-

treft de tot 31/10/2017 voor bouwheren en ontwerpers gel-

dende leidraad. Onderwerpen zoals ‘geïntegreerd ontwerpen’, 

‘lokaal overleg’, ‘aanpasbaar en aangepast bouwen’, ‘EPB’, 

‘akoestiek’ en ‘onderhoud en renovatie’ komen daarin uitge-

breid aan bod. De C2008 was voorheen van toepassing op elk 

project en elk voorontwerp waarvoor een SHM een aanvraag-

dossier indiende. De ‘C2008’ werd met ingang van 01/11/2017 

vervangen door bouwtechnische en conceptuele normen en 

richtlijnen (zie ook ontwerpleidraad en simulatietabel). 

Design and Build-oproep: Een Design and Build-oproep is een 

periodieke oproep bij private actoren om voorstellen in te 

dienen voor de gunning, in de vorm van een open of beperkte 

offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure, voor het 

ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen. 

EKM: Erkende kredietmaatschappij (zie Bijzondere sociale le-

ning) 

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 energiepres-

tatie, de netto-energiebehoefte qua verwarming, het binnen-

klimaat (ventilatie en oververhitting) (cf. www.vlaanderen.be).  

EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert poten-

tiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de wo-

ning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning 

te koop of te huur staat. Het attest wordt opgemaakt door 

een erkende energiedeskundige type A (cf. www.vlaande-

ren.be en www.energiesparen.be). 

erkenningenbesluit: Het ‘erkenningenbesluit’ betreft het Be-

sluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vast-

stelling 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 (cf. 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Docu-

ment.aspx?DID=1019843). 

ERP 2020: Het EnergieRenovatieProgramma (ERP) 2020 van 

de Vlaamse overheid is een urgentieprogramma waarbij be-

oogd wordt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd zijn, alle en-

kele beglazing vervangen is door isolerend glas en alle verou-

derde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen zijn ge-

bannen. De gegevens van de patrimoniumenquête inzake 

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. 

FS3: FS3 staat voor “derde financieringssysteem voor de reali-

satie en renovatie van sociale huurwoningen” en bouwt ver-

der op het vorige NFS2 (nieuw tweede financieringssysteem, 

dat op 1 januari 2008 in werking trad. Beide systemen zorgen 

ervoor dat SHM’s (via de VMSW) voor de financiering van so-

ciale huurprojecten een beroep doen op renteloze leningen 

dewelke voorzien in een aflossingstermijn van 33 jaar. De le-

ning wordt begrensd door bepaalde prijsplafonds, waarmee 

maximaal bedragen per type bouwverrichting bedoeld wor-

den. FS3 is een verfijning van NFS2 opdat de uitgaven van een 

SHM (vnl. kapitaalaflossingen) beter afgestemd worden op de 

(huur)inkomsten. 

goede woning: Een ‘goede woning’ is een bebouwd onroerend 

goed dat in aanmerking komt voor een snelle verhuring als 

sociale huurwoning. Zie ook “aankopen goede woning”. 

GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De Gewestelijke Sociale 

Correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarmee de Vlaamse 

overheid lagere huurinkomsten van SHM’s door huurders met 

een lager inkomen compenseert. De subsidie dekt het verschil 

tussen de reële inkomsten van de SHM's en een aantal geob-

jectiveerde uitgaven.. GSC is bedoelt als sluitstuk van het fi-

nancieringssysteem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtin-

gen inzake sociale woningen. 

huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalings-

achterstallen van huurders aan SHM’s. Het kan daarbij gaan 

om achterstallen qua huur, qua niet-betaalde huurlasten 

evenals over achterstallige kosten voor uitgevoerde werken 

of aangerichte schade. Om de huurdersachterstallen vergelijk-

baar te maken tussen SHM’s worden alle (over meerdere jaren) 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaamswoningfonds.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=PAaMzjiC313WT%2BNuBRsfJ5Qc7BMO1hJzLZLCcWlmjt0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sociaal-woonkrediet.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=bWACD1u46WF4KD00NPHZ5penoErIYfSBa%2B4ie9gHxJs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sociaal-woonkrediet.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=bWACD1u46WF4KD00NPHZ5penoErIYfSBa%2B4ie9gHxJs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.caw.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=keqksmeF1HFxGsGQGzeFd5TN2HXomdEdVw1%2F%2B3bspZc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energiesparen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=MzK%2FVXFZCXWHLgSCDEYxjzLteOFZin4ErQgBusphr2c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcodex.vlaanderen.be%2FZoeken%2FDocument.aspx%3FDID%3D1019843&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=o0YPRSnX%2FVPPfJjwfykBTAybB2QLkmk6VJ6nN0Isamg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcodex.vlaanderen.be%2FZoeken%2FDocument.aspx%3FDID%3D1019843&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=o0YPRSnX%2FVPPfJjwfykBTAybB2QLkmk6VJ6nN0Isamg%3D&reserved=0
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onbetaalde facturen (aan de huurders) gedeeld door alle (aan 

de huurders) in één jaar gefactureerde bedragen.  

IGS: intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteu-

ning van het lokaal woonbeleid 

instandhouding: Instandhouding betreft investeringen in de 

renovatie, verbetering of aanpassing van bestaande wonin-

gen, gebouwen of niet-residentiële ruimten. 

intern huurreglement: Een intern huurreglement is een open-

baar document ter uitvoering van de bepalingen van het ka-

derbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de con-

crete regels aan die een verdere invulling vereisen of op basis 

waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in voor-

komend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in het 

gemeentelijk of intergemeentelijk toewijzingsreglement) wor-

den opgenomen (art. 1, eerste lid, 16° kaderbesluit sociale 

huur). 

korte termijnplanning: De korte termijnplanning betreft de 

planning van verrichtingen waarvan de uitvoering of gun-

ningsprocedure binnen een termijn van vier maanden opge-

start kan worden. De beoordelingscommissie (zie BECO) be-

slist minstens drie keer per jaar over de programmatie van 

sociale woonprojecten. Ze programmeert projecten op de 

meerjarenplanning en op de korte termijnplanning.  

lokaal woonoverleg: In de Vlaamse Wooncode is voorzien dat 

elke gemeente minstens één keer per jaar samen met de soci-

ale woonorganisaties en, in voorkomend geval, andere woon- 

en welzijnsactoren die op haar grondgebied werken, de doel-

stellingen bespreekt op het vlak van wonen op korte of mid-

dellange termijn evenals de relatie daarvan met sociale en an-

dere woonprojecten 

KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse Re-

gering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale 

huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Woon-

code.. 

K-waarde of K-peil: de K-waarde geeft het algemene isolatie-

niveau van een woning aan. De K-waarde moet zo laag mo-

gelijk zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat een wo-

ning beschikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om 

warmteverliezen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend 

aan de hand van de U-waarden (zie U-waarde) van de ver-

schillende bouwdelen en ook de compactheid van het ge-

bouw speelt een belangrijke rol. Dit is immers logisch, want 

een compact gebouw heeft minder geveloppervlakte langs 

waar warmte verloren kan gaan. De EPB-wetgeving verplicht 

een K-waarde van ten hoogste K40 (of 40 W/m²K) 

leegstand: Inzake leegstand dient een onderscheid te worden 

gemaakt tussen structurele leegstand en frictieleegstand: 

- structurele leegstand: binnen de visitatiemethodiek wordt 

een woning als structureel leegstaand beschouwd wanneer 

deze woning gedurende minimaal zes maanden leeg staat 

of als gevolg van de geplande uitvoering van een renovatie- 

of bouwproject gedurende minimaal zes maanden zal leeg-

staan; SHM’s dienen in hun rapportering aan de VMSW zelf 

aan te geven of een woning al dan niet structureel leeg 

staat;  

- frictieleegstand: frictieleegstand is in theorie de noodzake-

lijke leegstand om de woningmarkt naar behoren te doen 

functioneren; in de context van de sociale woningmarkt en 

de visitatiemethodiek wordt frictieleegstand beschouwd als 

een woning die die op de laatste dag van een kalenderjaar 

niet verhuurd is en niet door een SHM als structureel leeg-

staand werden aangeduid. 

Lokale woontoets: Als eerste stap in de programmatiecyclus 

moet de SHM voor elke project (nieuwbouw, vervangings-

bouw of grootschalige renovatie) aan de gemeente vragen om 

een lokale woontoets uit te voeren en daarover een gunstige 

beslissing te nemen. Die lokale woontoets bestaat uit een 

toets aan het bindend sociaal objectief (zie BSO), een toets 

aan het gemeentelijk beleid, en een verbintenis om de infra-

structuur over te nemen in het openbaar domein van de ge-

meente. 

meerjarenplanning: De meerjarenplanning betreft de planning 

van de verrichtingen waarvan de uitvoering of de gunnings-

procedure binnen een termijn van drie jaar opgestart kan 

worden.  

Nulmeting: zie Bindend Sociaal Objectief (BSO) 

OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  

OD of operationele doelstelling: Een operationele doelstelling 

(OD) is een uit een strategische doelstelling afgeleide presta-

tiegerichte doelstelling voor SHM's. Aan elke operationele 

doelstelling zijn één of meerdere vereisten verbonden. Veelal 

worden meerdere operationele doelstellingen uit één strate-

gische doelstelling afgeleid.  

ontwerpleidraad (bouwtechnische en conceptuele richtlijnen): 

In de ontwerpleidraad wordt het vereiste kwaliteits- en com-

fortniveau van sociale woningen wordt beschreven. Daarbij 

gaat ook aandacht naar de meest kostenefficiënte wijze 

waarop dat niveau kan worden bereikt. De richtlijnen hebben 

betrekking op de inplanting en de omgeving, de planfunctio-

naliteit, het wooncomfort, de stabiliteit en de technieken. De 

ontwerpleidraad maakt intrinsiek deel uit van het geldende 

kader om sociale woningen te ontwerpen, te bouwen, te re-

noveren en de kostprijzen ervan te bepalen.  

prestatiedatabank: De prestatiedatabank is de digitale data-

bank, waarin de omgevings-, effect-, en prestatie-indicatoren 

van de SHM’s zijn opgenomen. Van die gegevens vertrekt de 

visitatiecommissie bij het beoordelen van de prestaties van 

een SHM. 

projectenlijst: de projectenlijst bevat een lijst met projecten 

waarvan de verrichtingen principieel vatbaar zijn voor pro-

grammatie (en dus subsidiëring). Behoudens uitzonderingen 

moeten alle projecten eerst een lokale beleidstoets doorlopen 

(en renovatie- of vervangingsbouwprojecten ook een renova-

tietoets) alvorens ze op de projectenlijst kunnen komen. Na-

dat een project op de projectenlijst staat, kan het achtereen-

volgens op de meerjarenplanning en de korte termijnplanning 

komen, alvorens het project in uitvoering gaat. 

recht van voorkoop: SHM’s kunnen in bepaalde daartoe aan-

gewezen gebieden een 'recht van voorkoop' uitoefenen. In-

dien in die gebieden een woning of een bouwgrond wordt 

verkocht, kan een SHM die woning of bouwgrond aankopen 

aan dezelfde voorwaarden als de kandidaat-kopers. Het recht 

van voorkoop heeft tot doel om SHM’s in staat te stellen be-

paalde woningen of voor woningbouw bestemde percelen te 

verwerven om die vervolgens aan te wenden in functie van 

het realiseren van sociale huur- of koopwoningen of sociale 

kavels. 

renovatietoets: Voor renovatie- of vervangingsbouwprojecten 

moet de VMSW een gunstig advies leveren in het kader van 
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de renovatietoets om het project op de projectenlijst te zet-

ten. De renovatietoets komt na de verplichte lokale beleids-

toets die de gemeente uitvoert en omvat een advies over de 

rationaliteit van het voorgestelde project. 

Samenlevingsopbouw: sector van buurt- en opbouwwerk 

simulatietabel: Simulatietabellen zijn bedoeld om SHM’s een 

raming te laten maken van hun projecten en worden sinds 

2013 ook gebruikt om het maximaal investeringsbedrag te be-

rekenen, waarvoor een SHM een gesubsidieerde lening kan 

krijgen. Het maximaal subsidiabel bedrag wordt voor elke wo-

ning afzonderlijk berekend, en is o.a. afhankelijk van de te re-

aliseren woonoppervlakte. 

sociale last: Het begrip ‘sociale last’ werd ingevoerd via het 

decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) dat dateert van 27 

maart 2009. Het in een bouwvergunning opleggen van een 

sociale last verplichte de verkavelaar of bouwheer ertoe om 

in bepaalde gevallen handelingen te stellen opdat, in verhou-

ding met het door hem of haar beoogde verkavelings- of 

bouwproject, tevens in een sociaal woonaanbod zou worden 

voorzien. In alle gemeenten die niet op een vastgestelde wijze 

aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) voldeden, werd aan-

vankelijk, inzake bepaalde stedenbouwkundige en verkave-

lingsaanvragen, een sociale last opgelegd. Het Grondwettelijk 

Hof heeft bij arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 de in 

het DGPB vooropgestelde regeling inzake de sociale lasten (cf. 

artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB) vernietigd. Bij beschik-

king van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging uit-

gebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk 

verbonden zijn met de sociale lastenregeling. Meer in het bij-

zonder werden de bepalingen vernietigd inzake de geweste-

lijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel 

4.1.8 t.e.m. artikel 4.1.11 DGPB), de normen sociaal woonaanbod 

in plangebied (art. 4.1.12 en 4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke 

typebepaling voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal 

woonaanbod (artikel 7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen 

van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), 

waaronder het bindend sociaal objectief, het gemeentelijk ac-

tieprogramma en de regeling inzake het bescheiden woon-

aanbod, blijven onverkort gelden. 

sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

SVK: Sociaal Verhuurkantoor (cf. www.vmsw.be en 

www.huurpunt.be) 

toewijzingsreglement: Het toewijzingsreglement bepaalt op 

welke manier een niet-verhuurde sociale huurwoningen in 

Vlaanderen aan wie verhuurd kan worden. Het ‘toewijzen’ ge-

beurt op basis van strikte regelgeving die in het Kaderbesluit 

Sociale Huur (KSH) wordt vermeld. Deze regelgeving voorziet 

tevens dat gemeenten of intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden 

bijkomende specifieke voorrangsregels qua toewijzing kun-

nen bepalen. Zo kan een gemeente of een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband rekening houden met de lokale bin-

ding van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid 

van specifieke doelgroepen of met de verstoorde of bedreigde 

leefbaarheid in bepaalde wijken of een deel ervan (cf. art. 26 

KSH).  

Toezichthouder: de toezichthouder voor de sociale huisves-

ting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 

U-waarde: De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er verlo-

ren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurver-

schil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-

waarde wordt daarom uitgedrukt in W/m²K en moet best zo 

laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat 

er weinig warmte verloren gaat. 

VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(cf. www.vaph.be)  

verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de moge-

lijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te ver-

huren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel strikte 

voorwaarden verbonden. Verhuur buiten stelsel is mogelijk 

aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties 

die daartoe door de Vlaamse Regering erkend zijn (cf. Hoofd-

stuk Xbis van het Kaderbesluit Sociale Huur). 

VIVAS: Vereniging Inwoners VAn Sociale woningen 

Vlaamse woonlening: zie ‘bijzondere sociale lening’ 

Vlabinvest: Vlabinvest (voluit: Vlaams Agentschap voor Grond- 

en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de moge-

lijkheid om via een investeringsfonds betaalbare kavels, huur- 

en koopwoningen in de Vlaamse rand rond Brussel te realise-

ren zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in 

hun buurt kunnen blijven wonen. SHM’s kunnen met een Vla-

binvestfinanciering zowel huur- als koopwoningen aanbie-

den. De toelatingsvoorwaarden voor een Vlabinvestwoning 

zijn ruimer dan voor sociale woningen, maar ook de huurprij-

zen en verkoopprijzen liggen doorgaans hoger. 

VLEM: Vlaamse Erkende Maatschappijen (SHM’s die sociale 

koopwoningen ter beschikking stellen) 

VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (cf. 

www.vmsw.be)  

voorrangsregels: Artikel 19 van het Kaderbesluit Sociale Huur 

(KSH) voorziet de voorrangsregels die van toepassing zijn als 

een SHM een sociale huurwoning toewijst. Artikel 20 van het 

KSH voorziet in een aantal voorrangsregels waarbij een SHM 

vrij kan kiezen of ze die al dan niet toepast.  

VTE of voltijdse equivalent: Een voltijdse equivalent is een re-

keneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de 

personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd ge-

zegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds werk-

nemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8 VTE. 

VVH: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 

(www.vvh.be)  

VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(www.vvsg.be) 

VWF: Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be) 

wachtlijst: zie actualisatie 

Wonen-Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap 

zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, deel uitma-

kend van de Vlaamse overheid. (cf. www.wonenvlaande-

ren.be)  

 

 

http://www.vmsw.be/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.huurpunt.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ezcduc5%2FDKCi%2BQpu7W68x7M0TZJaTzC3uFwVfNP2%2BRE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vaph.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=%2BTkOCyjkVO0DnfquHxiFmUER6QqzCvkJ3zV3%2Bp3HxsE%3D&reserved=0
http://www.vmsw.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
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