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INLEIDEND WOORD VAN DE VOORZITTER

Dit jaarverslag geeft u een mooi gebundeld overzicht van de grote en kleine inspanningen van de 186 medewerkers 
van WoninGent aan wie wij vragen om zich zo ijverig en zo goed georganiseerd mogelijk in te zetten voor het beheer 
van meer dan 9.000 wooneenheden en voor de ontwikkeling van nieuwe sociale woningen voor de vele Gentenaars 
die het zonder ondersteuning erg moeilijk hebben op de soms erg harde woningmarkt.

Zij oefenen deze job uit in een organisatie in volle transformatie. In 2014 werd een ambitieus beleidsplan opgesteld, 
dat nu per afdeling en dienst concreet moet worden uitgevoerd via een meerjarenplanning en jaaractieplannen. 
In verschillende afdelingen en diensten zal die uitvoering nog vragen om bijsturing of verbetering van de processen 
en werkmethodes. En dit terwijl het werk van elke dag moet verdergaan en onze huurders blijven bellen en mailen 
met vaak terechte vragen.

Eenvoudig is het dus niet, maar de inspanningen zijn wel noodzakelijk en ook erg zinvol. Niet enkel voor de 
8.024 gezinnen en alleenstaanden die in een sociale woning van WoninGent wonen, maar ook voor de 6.570 mensen 
op de wachtlijst, voor wie aan 627 vorig jaar toch een nieuwe betaalbare woning kon worden aangeboden.

In dit verslag vindt u een goede blik op alle stappen vooruit, waaronder de realisatie van 125 nieuwe huurwoningen, 
maar ook op de enorme uitdagingen waar WoninGent voor staat. 

Een enorme uitdaging is de staat van het patrimonium. Door de onverbiddelijke tand des tijds zijn heel wat 
woningen verouderd of uitgeleefd of voldoen zij niet meer aan hedendaagse normen op het gebied van comfort, 
toegankelijkheid en energiezuinigheid. 

Niet minder dan 3.420 woningen (of 38% van het patrimonium) verkeren in slechte tot matige staat en moeten 
dringend volledig worden gerenoveerd. Nog eens 2.426 woningen (of 26 %) vragen om een gedeeltelijke renovatie. 

Sommige van de woningen in slechte staat zijn niet meer verhuurbaar, wat een van de oorzaken is van de nog veel 
te grote leegstand. De noodzakelijke renovatiewerken zijn voor een deel van de gebouwen zo ingrijpend dat ze 
onvermijdelijk tijdelijk moeten worden leeggemaakt. 

Voor de volledige uitvoering van het renovatieprogramma is dan ook een substantieel budget nodig (naar 
schatting 280 miljoen euro over 15 jaar). Het kan daarenboven enkel worden uitgevoerd indien er voldoende 
mogelijkheden zijn om de huurders die nu in oudere gebouwen wonen te herhuisvesten. Een belangrijk deel van 
de bijkomende sociale woningen die tijdens de komende jaren zullen gebouwd worden, zal dus daarvoor moeten 
worden aangewend. Gelukkig staan er veel projecten op stapel. In het overzicht van de projecten in deel 3 vindt 
u – met foto’s, plannen en schetsen – een fraai beeld van de nieuwe gebouwen die de komende jaren zullen 
worden opgetrokken.

Maar ondertussen moet er flink worden verder gewerkt aan alle bestaande gebouwen. Ook aan de panden waarvoor 
een ingrijpende renovatie nog niet mogelijk is. Binnen de Technische Dienst werd een meerjarenplan uitgewerkt met 
een reeks ambitieuze doelstellingen, waaronder het wegwerken van de achterstand in de herstellingsopdrachten en 
het terugdringen van de leegstand. Daarvoor is reeds gestart met de reorganisatie van de Technische Dienst en zal 
vanaf half 2015 ook een beroep gedaan worden op externe aannemers in het kader van een inhaaloperatie.

De bedoelingen en de reeds ondernomen stappen worden goed beschreven in dit jaarverslag 
en het beleidsplan. Wij hopen dat iedereen optimaal meewerkt en meehelpt aan de uitvoering. 
Onze huurders hebben het nodig en verdienen het.

En voor het overige hopen wij dat WoninGent én alle Gentse sociale huisvestingmaatschappijen 
mogen rekenen op de noodzakelijke ondersteuning van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen en de Vlaamse overheid. De huurders en kandidaat-huurders hebben het nodig en 
verdienen het.

Tom Balthazar,
Voorzitter
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DEEL 1: WONINGENT IN 2014

Scheldeoord



MISSIE WONINGENT

Statuten goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering  
op 8 mei 2014 - Art. 4.

De vennootschap heeft als doel:

de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige 
gezinnen en alleenstaanden verbeteren, 
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen 
en alleenstaanden, door te zorgen voor een 
voldoende aanbod van sociale huurwoningen of 
sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van 
gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht 
voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

bijdragen tot de herwaardering van het 
woningbestand, door ongeschikte woningen of 
ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren 
en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te 
vervangen;

gronden en panden verwerven voor de 
realisatie van sociale woonprojecten en de 
terbeschikkingstelling van percelen in sociale 
verkavelingen; 

meer in het algemeen, alle handelingen stellen  
en initiatieven nemen ter bevordering van 
betaalbaar wonen;

een bescheiden woonaanbod verwerven, 
verwezenlijken en vervreemden en niet-
residentiële ruimten verwerven, realiseren, 
verhuren en verkopen onder de voorwaarden 
vastgesteld in artikel 41 van de Vlaamse  
Wooncode en eventueel nader geregeld door 
de Vlaamse Regering.

1

1 4
5

2

3

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet 
aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, 
bejaarden en personen met een handicap.
Onverminderd het in artikel 3, 2° vermelde toezicht op de 
vennootschap mag de vennootschap, binnen de grenzen 

van de wet, alle burgerlijke commerciële, industriële, 
financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met 
haar doel of van aard zijn de realisatie van dat doel, te 
bevorderen of te vergemakkelijken.
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Op 22 en 23 oktober 2013 bezocht de Visitatiecommissie1 
van de Vlaamse regering voor de eerste keer WoninGent. 
Zij bundelde haar bevindingen in een rapport dat op 
30 juni 2014 door de Vlaamse minister van Wonen werd 
bekendgemaakt. 

Als antwoord op het rapport van de Visitatiecommissie, 
stelden medewerkers van de verschillende afdelingen, 
directie en bestuur met vereende krachten een 
beleidsplan op voor de huidige bestuursperiode 
2014- 2019. In dit beleidsplan maakt de maatschappij 
haar ambities en aandachtspunten voor de komende 
jaren kenbaar, maar wijst zij ook op de knelpunten 
die er zijn. Hierbij werd er bewust voor gekozen 
om de structuur van het Visitatierapport (met zes 
prestatievelden) te volgen, omdat op die manier de 
globale werking bekeken wordt en een vergelijking met 
het Visitatierapport eenvoudig mogelijk is. 

3 BELEIDSPLAN 2014-2019 

WoninGent hecht veel belang aan de participatie en 
actieve medewerking van al haar personeelsleden 
bij de uitvoering van het beleidsplan en het bereiken 
van de beoogde resultaten. Via interne roadshows 
werden medewerkers geïnformeerd over de 
beleidsdoelstellingen en werden zij vertrouwd gemaakt 
met de procesmatige en planmatige aanpak die binnen 
de organisatie wordt geïmplementeerd. 

Op basis van het beleidsplan, ontwikkelde iedere 
afdeling en dienst in de zomer van 2014 vervolgens een 
meerjarenplanning en jaaractieplan waarin concrete 
acties worden geformuleerd. U leest hierover meer in 
de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag.

1  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.

Vaartstraat
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1| BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

WoninGent biedt Gentenaars met 
een laag inkomen betaalbare en 
kwaliteitsvolle woningen aan. In 
de eerste plaats wil WoninGent 
zorgen voor meer bewoonbare 
sociale woningen. Zij verlengt 
de uitbatingsperiode van haar 
gebouwen door o.a. tijdige 
deelrenovaties en kleinere 
(technische) aanpassingen door 
te voeren. Ten tweede renoveert 
WoninGent haar verouderde 
gebouwen of vervangt zij deze 
waar nodig door nieuwe. 

Bij de keuze voor renovatie 
of vervangingsbouw, neemt 
WoninGent telkens een aantal 
complexe factoren in afweging 
zoals o.a. of de bewoners al dan 
niet kunnen blijven wonen tijdens 
de werken en hoeveel sociale 

woningen verloren gaan omwille 
van regelgeving op het vlak van 
ruimtelijke ordening.

WoninGent verzoekt de Vlaamse 
overheid actief om de nodige 
financiering te voorzien voor al 
deze renovatieprojecten. Zij vraagt 
ook een substantiële financiële 
injectie voor grootstedelijke sociale 
huisvestingsmaatschappijen die 
gekenmerkt worden door lage 
inkomens en veel hoogbouw.
Om te voldoen aan de vraag naar 
extra sociale woningen, breidt 
de maatschappij tot slot haar 
patrimonium waar mogelijk verder 
uit door nieuwe woningen te 
bouwen. Zij bouwt deze in eerste 
instantie op de gronden die zij al 
heeft, maar verwerft daarnaast ook 
bijkomende gronden en panden. 

In haar bouwprogramma houdt 
WoninGent rekening met de 
wachtlijsten en met de noden 
van haar doelgroep. Zij zet in 
dit kader haar samenwerking 
met bv. Focus vzw verder. 
WoninGent evolueert naar een 
echte woonmaatschappij en 
biedt drie diensten aan: sociale 
huur, sociale koop en sociale 
leningen. De maatschappij 
bouwt gemiddeld 20 sociale 
koopwoningen per jaar en 
bemiddelt zelf de leningen voor 
haar koopprojecten. Daarnaast 
werkt zij mee aan nieuwe en 
innovatieve woonvormen zoals 
cohousing, Community Land 
Trust enz. Bij grotere projecten 
blijft WoninGent ook inzetten op 
een combinatie van wonen met 
algemene dienstverlening.

2| KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING
WoninGent zorgt ervoor dat 
haar gebouwen waar nodig 
gerenoveerd, verbeterd of 
vervangen worden. Op basis van 
de patrimoniuminventaris, werkt 
zij rollende meerjarenplanningen 
uit voor de renovatie en het 
onderhoud van haar woningen. 
Om te voldoen aan de zeer grote 
renovatienood en om nog meer 
leegstand omwille van technische 
redenen te voorkomen, moet 
WoninGent een beroep doen op 
extra financiering van de Vlaamse 
overheid. Zij hamert hierbij 
op de zeer grote en dringende 
renovatienood en de beperkte 
financiële middelen. Daarnaast 
zoekt de maatschappij bijkomende 
financiering zowel op Europees, 
Vlaams als lokaal niveau en snijdt 
zij eigen middelen aan via o.a. 
de selectieve verkoop van haar 
gebouwen.

Hoewel leegstand vaak 
onvermijdelijk is, staan er te 
veel sociale woningen leeg. Het 
bestrijden van de leegstand is 
dan ook een topprioriteit voor 

WoninGent. De maatschappij 
vergroot haar inspanningen om 
de leegstand terug te dringen. 
Het sneller opnieuw verhuurbaar 
maken van woningen en een 
efficiënter toewijsproces staan 
hierbij centraal. De maatschappij 
zal ook waar mogelijk niet-
verhuurbare leegstaande 
woningen op een wettelijke 
manier tijdelijk ter beschikking 
stellen van organisaties met 
een maatschappelijk, sociaal of 
cultureel nut. In dit kader stelt 
WoninGent een convenant op 
met CAW Oost-Vlaanderen en 
maakt WoninGent afspraken met 
een of meer verenigingen die 
leegstandbeheer als opdracht 
hebben zoals bv. Nucleo vzw.

WoninGent speelt een 
voortrekkersrol op het gebied van 
duurzaamheid van haar gebouwen, 
maar houdt hierbij rekening 
met haar doelgroep en met de 
beperkingen op het gebied van 
financiering. De maatschappij gaat 
zelf op zoek naar extra financiering 
om te kunnen meewerken aan 

innovatieve projecten, die verder 
reiken dan de wettelijke normen 
op het gebied van duurzaamheid. 
Zij werkt samen met externe 
partijen om haar sociale huurders 
te responsabiliseren en te 
sensibiliseren over duurzaam 
wonen. WoninGent wil de sociale 
huurders ook actief betrekken om 
kennis te delen en te verspreiden 
zoals bv. via een energiebuddy-
systeem i.s.m. vzw REGent.

WoninGent legt de nadruk op 
aangepast wonen en wil samen 
met externe organisaties en de 
overheid acties ondernemen om 
de woonmobiliteit te bevorderen. 
Zij onderzoekt in dit kader de 
oprichting van een verhuiscel. De 
opzet van deze verhuiscel is om in 
samenwerking met organisaties, 
zoals het OTC van OCMW Gent en 
sociale tewerkstellingsinitiatieven, 
oude mensen te ondersteunen, 
zodat verhuizen gemakkelijker 
wordt. Op die manier komen 
grotere woningen opnieuw 
beschikbaar voor gezinnen.
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3| BETAALBAARHEID
WoninGent bouwt en renoveert 
prijsbewust binnen de 
subsidiabele prijsplafonds. In 
haar bouwprogramma legt zij de 
focus op duurzaam, ecologisch, 
onderhoudsarm en beheer- 
en gebruiksvriendelijk. Voor 
extra eisen op het gebied van 
energie-efficiëntie en duurzame 
materialen zoekt WoninGent actief 
naar bijkomende financiering 
want zij heeft hiervoor geen 
ruimte ter beschikking binnen 
haar eigen middelen. 

WoninGent bouwt niet alleen 
prijsbewust, maar verhuurt 
ook prijsbewust. Zij streeft een 
efficiënte en kwaliteitsvolle 
dienstverlening na. In dit kader 
analyseert zij haar huidige 
dienstverlening en weegt zij de 
financiële impact op de sociale 
huurders van de diensten die 
zij met eigen personeel levert 

tegenover de dienstverlening 
door externe bedrijven. De 
maatschappij voert een grondige 
kwaliteitscontrole in en sluit 
raamcontracten af voor frequente 
werken.

Voor niet-dringende 
herstellingswerken die ten laste 
zijn van de huurder, onderzoekt 
WoninGent een samenwerking 
met bv. het OTC van OCMW Gent, 
het CLW en opleidingscentra in de 
sociale tewerkstelling. WoninGent 
wil ook meer samenwerking 
met haar sociale huurders, 
zodat huurders zelf bepaalde 
onderhoudswerken uitvoeren 
die kostenbesparend werken en 
waarvoor geen vakkennis vereist 
is. Daartoe onderzoekt WoninGent 
met de verschillende overheden of 
zij een gepast beloningssysteem 
kan uitwerken zoals bv. met een 
alternatieve munt.

4| SOCIAAL BELEID
WoninGent voorziet een sociale 
dienstverlening volgens de 
basisbegeleidingstaken van een 
SHM2. De maatschappij doet 
leefbaarheidsonderzoeken in 
de verschillende wijken, zodat 
zij gericht actie kan nemen om 
de leefbaarheidsproblemen aan 
te pakken en te voorkomen. 
WoninGent bespreekt op 
regelmatige basis wijkgebonden 
problemen met haar sociale 
huurders en lokale actoren. Zij 
werkt ook nauw samen met 
opbouwwerkers en sociale 
organisaties in de wijken en 
ijvert voor de noodzaak van 
opbouwwerk. 

WoninGent dringt bij de 
Vlaamse overheid ook aan op 
een structurele financiering 
van de dienstverlening die 
nodig is om de leefbaarheid 
in haar sociale woonwijken te 
verbeteren. WoninGent zet zich 
in voor een zo goed mogelijke 
woonzekerheid en zet haar 
samenwerking met OCMW 
Gent en CAW Oost-Vlaanderen 
verder. De maatschappij biedt 
huisvestingsondersteuning 
aan bewoners bij renovatie- en 
vervangingsbouwprojecten 
en houdt rekening met haar 
sociale huurders in haar 
bouwprogramma.

5|  INTERNE WERKING EN  
FINANCIËLE LEEFBAARHEID

WoninGent bewaart een 
evenwichtige financierings-
structuur, waarbij bouwprojecten 
worden gepland in functie van 
de beschikbare middelen. De 
maatschappij onderzoekt ook alle 
mogelijkheden tot omzetstijging 
en pakt op een systematische wijze 
huurachterstand, domiciliefraude 
en sociale fraude aan. 
WoninGent tracht de kostprijs 
van de aankoop van diensten en 
leveringen verder te doen dalen 
en creëert actief stimulansen voor 

de sociale economie. 
WoninGent wordt een lerende 
organisatie met aandacht voor 
interne controle, kwaliteitszorg, 
risicomanagement, proces- 
en organisatiebeheersing en 
permanente interne audit. 
Personeelsleden worden op alle 
niveaus gestimuleerd en begeleid 
om hun verantwoordelijkheid op 
te nemen en actief mee te denken 
om de beoogde resultaten te 
bereiken. Aan de basis hiervan ligt 
een transparant beleid.

6| KLANTVRIENDELIJKHEID

WoninGent informeert kandidaat-
huurders, huurders, kandidaat-
kopers en belanghebbende 
organisaties snel en duidelijk. In dit 
kader verbetert de maatschappij 
haar bereikbaarheid: ze evalueert 
en verbetert het telefoniesysteem, 

bouwt de zitmomenten in de 
wijken verder uit, ontwikkelt een 
nieuwe, interactieve website … 
Op elk niveau van de organisatie 
worden kandidaat-huurders, 
huurders, kandidaat-kopers correct 
en respectvol behandeld.

WoninGent maakt gebruik van 
het door de Vlaamse overheid te 
ontwikkelen instrument om de 
tevredenheid van haar huurders te 
meten. In afwachting onderzoekt 
zij zelf via kleinere enquêtes de 
tevredenheid van haar huurders.

2 SHM = sociale huisvestingsmaatschappij
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HUURDERS EN 
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DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS 

DOELSTELLINGEN DEPARTEMENT VERHUUR EN SOCIALE DIENSTVERLENING

In het algemeen beogen de afdelingen Verhuur en Sociale Dienstverlening:
• een correcte en snelle afhandeling van de administratieve dossiers van huurders, kopers en kandidaten;
• een laagdrempelig onthaal en vlotte dienstverlening;
•  een minimum aan leegstaande panden in het eigen patrimonium via een maximaal mogelijk aantal aanbiedingen  

en toewijzingen binnen de bepalingen van het wettelijk kader (KSH3);
•  een minimum aan achterstallige huurgelden door een strikte betalingsopvolging en bestrijding van domiciliefraude;
•  klachtenbehandeling volgens de bepalingen van het Klachtendecreet.

VERHUUR SOCIALE WONINGEN 

1

2
Kernlijnen Afdeling Verhuur 2014

Een praktische uitrol van het beleidsplan met 
nadruk op efficiënte processen en rapportering
Met het beleidsplan 2014-2019 als leidraad, stelde de 
Afdeling Verhuur midden 2014 een meerjarenplanning 
op, die zij verder concretiseerde in jaaractieplannen. Alle 
medewerkers van de afdeling werden actief betrokken 
bij het opstellen van deze plannen (bottom-up). In dit 
kader werden zij vertrouwd gemaakt met procesmatig 
denken en gestimuleerd om deze werkwijze toe te 
passen in de dagelijkse werking. In 2014 werden al een 
aantal processen geoptimaliseerd en ook de volgende 
jaren zal de Afdeling Verhuur hier hard op inzetten. 
Uiteindelijk moet dit resulteren in een draaiboek voor 
de volledige afdeling, waarin alle werkwijzen staan 
beschreven, aangevuld met instructies en handleidingen. 

De Afdeling Verhuur heeft zich als doel gesteld om de 
komende jaren een aantal facetten van het beleidsplan 
prioritair aan te pakken. Absolute topprioriteiten blijven 
het systematisch wegwerken van de leegstand en de 
huurachterstand. Er zal ook extra aandacht uitgaan naar 
het verhogen van de klantvriendelijkheid. In 2014 startte 
de afdeling al verschillende initiatieven op met het oog 
op de realisatie van deze doelstellingen. 

Bestrijding  
leegstand

Sociale huurwoningen
Een absolute topprioriteit voor de Afdeling Verhuur 
blijft het aanpakken van de leegstand. Begin 2014 
werd het toewijsproces grondig aangepast en 

geoptimaliseerd. Dit gebeurde in samenspraak met de 
Toezichthouder en binnen het wettelijke kader. Volgende 
efficiëntiemaatregelen werden genomen:
•  Het gelijktijdig uitnodigen van verschillende 

kandidaten per wooneenheid;
•  De organisatie van geleide groepsbezichtigingen in 

panden waar verschillende wooneenheden leegstaan;
•  Het verkorten van de bedenktijd na bezichtiging4. Dit 

betekent onder andere dat bij groepsbezichtigingen 
de administratieve verwerking van de reacties van de 
kandidaten onmiddellijk ter plaatse gebeurt, waardoor 
een bezoek nadien aan de balie niet meer nodig is. 

•  Het centraliseren van contractbesprekingen en 
-opmaak. 

Zowel het gelijktijdig uitnodigen als de organisatie 
van groepsbezichtigingen vergen een substantiële 
extra tijdsinvestering van het personeel. Uit de eerste 
resultaten blijkt echter dat deze werkwijzen een 
positieve impact hebben op het aantal acceptaties. In 
2015 zal de Afdeling Verhuur een kosten-batenanalyse 
uitvoeren van beide nieuwe werkwijzen en zal zij deze 
indien nodig bijsturen.

Het aantal acceptaties is immers niet enkel afhankelijk 
van een gestroomlijnde toewijsprocedure, maar 
ook van bijkomende factoren, zoals de staat van de 
woning, de kieskeurigheid van de kandidaat-huurder ... 
Daarom bevraagt de Afdeling Verhuur sinds eind 2013 
kandidaat-huurders over de reden van hun weigering. 
De afdeling werkt ook met een uitgebreide monitoring- 
en rapporteringstool die op gestructureerde wijze de 

3  Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) = Origineel van 12.10.2007 – in voege sinds 01.01.2008 – intussen meerdere wijzigingen. 
4  De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan,  

om te reageren. De deadline van de bedenktijd zal nooit eindigen vóór deze wettelijke 15 kalenderdagen.

1
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leegstand- en acceptatieratio’s in kaart brengt. Deze 
rapporteringstool werd in 2014 verder uitgewerkt en 
verrijkt met bijkomende parameters. De combinatie 
van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die de 
Afdeling Verhuur zo verkrijgt, moet een duidelijk beeld 
geven van de verschillende oorzaken die de leegstand in 
de hand werken. Op die manier wil WoninGent passende 
acties kunnen treffen. 

Eind 2014 telde WoninGent 135 leegstaande woningen 
als gevolg van een renovatieproject en een 970-tal 
leegstaande woningen omwille van frictieleegstand5. Er 
dient echter rekening mee te worden gehouden dat deze 
cijfers sterk fluctueren. 

Het aanpakken van de leegstand is echter een 
gezamenlijke inspanning van de Afdeling Verhuur, die 
instaat voor het verhuurproces, en de Technische Dienst, 
die de vaak verouderde vrijgekomen woningen opnieuw 
verhuurbaar moet maken. Nieuwe of goede woningen 

worden immers opmerkelijk sneller verhuurd dan 
‘uitgeleefde’ woningen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat 85 % van de woningen die in 2014 onmiddellijk kon 
worden doorverhuurd nieuwbouwwoningen betreft. 
In dit kader staat in 2015 een verdere afstemming 
tussen de Afdeling Verhuur en de Technische Dienst op 
het programma. 

Om kraakpanden te vermijden, werkt de Afdeling 
Verhuur ook nauw samen met de Afdeling Sociale 
Dienstverlening en Leefbaarheid. De wijkmonitoren 
(sociale dienst WoninGent) hebben oog voor de 
constante veranderingen in de wijken, detecteren 
kraakpanden zeer snel en volgen deze nauwgezet 
op. In 2014 werden niettemin 27 woningen van 
WoninGent gekraakt. De kostprijs voor het afsluiten 
van de woningen en nutsleidingen, de personeels-, 
administratie- en gerechtskosten ter voorkoming 
en aanpak van deze krakerspanden bedroeg 
ca. 62.000 euro.

5  We spreken over frictieleegstand als een woning niet onmiddellijk kan doorverhuurd worden, omdat er bv. nog opsmukwerken en herstellingen te doen zijn of 
doordat er niet tijdig een nieuwe toewijs is kunnen gebeuren. We spreken ook over frictieleegstand als voorlopig opgeleverde woningen niet direct verhuurd 
worden. Binnen de frictieleegstand onderscheidt WoninGent verder nog volgende specifieke subcategorieën: leegstand omwille van juridische redenen of 
omwille van verzekeringsdossiers, leegstand in afwachting van verkoop en werkelijke leegstand omwille van de slechte staat van een woning waarvoor nog 
geen renovatieproject werd gepland.  
Leegstand omwille van juridische redenen omvat leegstand omwille van een overlijden, waarbij een beheerder ad hoc of een curator over onbeheerde 
nalatenschap is aangesteld of het parket is ingeschakeld en leegstand omwille van een ongeval, waarbij de verzekering wordt ingeschakeld.  
Leegstand in afwachting van verkoop betreft oudere woningen die niet binnen de kostprijsnormen kunnen worden gerenoveerd en die om die reden openbaar 
verkocht worden. 
Werkelijke leegstand zonder project zijn woningen die niet meer bewoonbaar zijn, maar waar de verbeterwerken te omvangrijk zijn om in eigen regie te doen. 
Doordat deze woningen verspreid zijn in het patrimonium, is het zeer moeilijk en kostelijk om hier een coherent project voor op te starten.

6  Kaderbesluit Sociale Huur art. 55bis. Artikel 55bis is ingevoegd door artikel 47 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 tot wijziging van 
diverse bepalingen betreffende het woonbeleid. Het is in werking getreden op 23 december 2013.

WONINGENT SLAAT HANDEN IN ELKAAR MET NUCLEO VZW EN CAW OOST-VLAANDEREN  
OM LEEGSTAND TE BESTRIJDEN

WoninGent knoopte in 2014 gesprekken aan met 
Nucleo vzw en CAW Oost-Vlaanderen om aan deze 
organisaties tijdelijk leegstaande woningen die 
niet meer verhuurd kunnen worden aan sociale 
huurders ter beschikking te stellen. Er wordt 
beoogd om hiervoor in 2015 met beide organisaties 
een convenant op te stellen. 

De samenwerking met Nucleo vzw houdt in dat 
deze organisatie leegstaande appartementen of 
woningen die niet meer voldoen aan de Vlaamse 
Wooncode voor een lage huurprijs aan kunstenaars 
verhuurt als atelierruimte. Begin 2015 gaat een 
eerste proefproject in Vogelenzangpark van start. 

De bedoeling van de overeenkomst met CAW 
Oost-Vlaanderen is dat het CAW woningen die niet 
meer binnen het sociale stelsel kunnen worden 
verhuurd als tijdelijke huisvesting gebruikt voor 
haar doelgroep. De voorwaarde hierbij is dat het 
CAW deze woningen zelf aanpast, zodat zij weer 
voldoen aan art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Deze samenwerkingen worden mogelijk gemaakt 
door het gewijzigde Kaderbesluit Sociale Huur, dat 
sociale verhuurders onder bepaalde voorwaarden 
toelaat om een sociale huurwoning te verhuren 
aan een verhurende instelling6.
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Verhuringen buiten sociaal stelsel 
• Garages, parkeerplaatsen en bergingen
In 2014 werd de verhuring van garages, parkeerplaatsen 
en bergingen verder gestructureerd. Er waren immers 
nog verschillen in de bestaande huurcontracten van de 
voormalige fusiepartners. Zowel voor sociale huurders 
als voor niet-sociale huurders werden eenvormige 
toewijsregels en nieuwe tarieven geïntroduceerd. Sociale 
huurders blijven genieten van een sociaal tarief. De 
tarieven voor niet-sociale huurders entte WoninGent op 
de parkeertarieven van de stad Gent. Alle huurders van 
garages, parkeerplaatsen en bergingen ontvingen in dit 
kader een vernieuwd huurcontract.

Ook voor deze verhuringen wil WoninGent de leegstand 
zoveel als mogelijk in kaart brengen en terugdrijven. 
Daarom startte de maatschappij in 2014 met een 
inventaris van alle bestaande garages, staanplaatsen 
en bergingen. In 2015 zal deze inventaris worden 
verdergezet en zal een monitoring- en rapporteringstool 
worden ontwikkeld, zodat gepaste acties ondernomen 
kunnen worden, zoals bv. de inschakeling van een 
immobiliënkantoor. 

• Winkels, kantoren en andere  
niet-residentiële ruimten
De inventaris van de winkels, kantoren en andere 
niet-residentiële ruimten werd in 2014 op punt gesteld. 
Ook de typecontracten werden herwerkt. Voor de 
publiciteit van leegstaande panden en het aanbrengen 
van geïnteresseerde huurders, ging WoninGent in 2014 
in zee met een immobiliënkantoor. Dit kantoor werd ook 
ingeschakeld om de marktwaarde van de verschillende 
panden te bepalen. Via deze maatregel wil WoninGent de 
leegstand van haar handelspanden minimaliseren. 

Terugschroeven van  
de huurachterstand

De Afdeling Verhuur heeft een structurele samenwerking 
met OCMW Gent om huurachterstand tegen te gaan via 
het Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding. Daarnaast 
wordt ook de eigen sociale dienst ingeschakeld om 
huurders met betalingsproblemen persoonlijk op 
te volgen. De Afdeling Verhuur onderzoekt of de 
bestaande maatregelen kunnen worden uitgebreid en of 
bijkomende maatregelen genomen kunnen worden om 

de huurachterstand verder terug te dringen. 
Naast een doorgedreven en meer persoonlijke opvolging 
van huurders met betaalachterstand, zette de afdeling 
in 2014 ook in op de optimalisatie van interne processen 
die een invloed hebben op huurachterstand, zoals de 
waarborgafrekening en de huurprijsberekening. 

Een grotere  
klantvriendelijkheid

Met het oog op het verkorten van de wachttijden 
aan de balies, werden in 2014 verschillende kleine, 
maar effectieve ingrepen doorgevoerd. Sinds het 
najaar van 2014 wordt er op drukke momenten een 
onthaalmedewerker ingezet in de wachtzaal die huurders 
en kandidaat-huurders bij het toekomen al de nodige 
papieren bezorgt, zodat deze op voorhand kunnen 
worden ingevuld. Dit zorgt voor een snellere afhandeling 
aan de balies. De onthaalmedewerker controleert ook of 
bezoekers alle juiste documenten bij zich hebben, zodat 
zij niet nodeloos aanschuiven. 
In 2014 werden ook de eerste stappen ondernomen 
om het telefonisch onthaal te vereenvoudigen en 
klantvriendelijker te maken. Dit zal in 2015 verder 
worden uitgewerkt. 

Implementatie veranderingen KSH met oog 
voor toegankelijkheid en uniformiteit
Eind 2013 wijzigde het Kaderbesluit Sociale Huur op 
enkele praktische punten. De Afdeling Verhuur nam 
verschillende initiatieven om deze wijzigingen op 
een toegankelijke manier te implementeren in de 
operationele werking. Zo werd ervoor gekozen om 
het intern huurreglement 7 niet alleen inhoudelijk 
aan te passen, maar om ook het taalgebruik drastisch 
te vereenvoudigen. De afdeling startte ook met de 
opmaak van een vademecum voor medewerkers. Dit 
vademecum moet een duidelijke handleiding worden 
voor elke werknemer en wordt geschreven op basis van 
de geldende wetteksten en aangevuld met praktische 
toepassing en richtlijnen, zoals adviezen geformuleerd 
door de VMSW. Op die manier wil WoninGent een 
uniforme behandeling van alle huurders en kandidaat-
huurders verzekeren. 

Opstart overlegplatform Gentse SHM
In 2014 riepen de vijf Gentse sociale 

7  Intern Huurreglement: document dat informatie geeft over de toepassing van het Kaderbesluit Sociale Huur op maat van WoninGent. Het gaat o.a. over 
de toepassing van de rationele bezetting, toewijzingsregels, inschrijvingsregels …

2

3
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huisvestingsmaatschappijen een forum voor 
medewerkers van de verhuurdienst in het leven. 
Dit forum biedt de mogelijkheid om werkwijzen en 
interpretaties van de wetgeving te bespreken, naast 
elkaar te leggen en op elkaar af te stemmen. 

Er vonden in 2014 reeds drie sessies plaats, waarin 
de wijzigingen in het Kaderbesluit Sociale Huur 
werden besproken. Door de positieve resultaten 
zullen in de toekomst nog meer thematische sessies 
worden georganiseerd. 

De Afdeling Verhuur in cijfers

Baliewerking
Het zwaartepunt van de baliewerking ligt in het kantoor 
van WoninGent in de Kikvorsstraat (Nieuw Gent), waar 
zowel kandidaat-huurders als sociale huurders vier 

voormiddagen per week terechtkunnen. Specifiek voor 
huurders opende de SHM ook een keer per week een 
satellietbalie in haar kantoren in de Lange Steenstraat 
(Gent centrum) en de Brusselsesteenweg (Gentbrugge).

BALIE KIKVORSSTRAAT BALIE LANGE STEENSTRAAT BALIE BRUSSELSESTEENWEG TOTAAL

Aantal 
bezoekers

Gemiddeld 
aantal 

bezoekers/
sessie  

(16/ maand)

Aantal 
bezoekers

Gemiddeld 
aantal 

bezoekers/
sessie  

(4/maand)

Aantal 
bezoekers

Gemiddeld 
aantal 

bezoekers/
sessie  

(4/maand)

JANUARI 666 42 58 15 27 7 751

FEBRUARI 692 43 40 10 45 11 777

MAART 810 51 91 23 53 13 954

APRIL 694 43 41 10 46 12 781

MEI 512 32 32 8 36 9 580

JUNI 523 33 40 10 30 8 593

JULI 518 32 24 6 542

AUGUSTUS 629 39 38 10 667

SEPTEMBER 784 49 47 12 46 21 877

OKTOBER 1.141 71 48 12 37 9 1.226

NOVEMBER 744 47 39 10 27 7 810

DECEMBER 698 44 37 9 29 7 764

TOTAAL 8.411 535 376 9.322
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Wachtlijsten: aantal kandidaat-huurders  
en evolutie 2014
Tijdens het jaar 2014 werden 1.434 nieuwe kandidaat-
huurders ingeschreven. Dit betekent dat in totaal 
6.570 kandidaten wachten op een sociale woning van 
WoninGent. Er werden ook 1.480 kandidatendossiers 
geschrapt van de wachtlijst. De voornaamste redenen 
voor schrapping van de wachtlijst zijn de acceptatie 
van de kandidaat-huurder van een sociale woning, het 
tweemaal weigeren van een gepaste sociale woning en 
schrapping op eigen verzoek. 

Verhuringen en opzeggingen
In 2014 werden er 627 wooneenheden toegewezen 
door het Toewijscomité 8 (verder TC), wat een stijging 
is van 104 wooneenheden ten opzichte van 2013. In 
247 gevallen ging het om de verhuizing van een zittende 
huurder binnen het patrimonium. Dit betrof vooral 
voorrangsmutaties (153) 9. 380 wooneenheden werden 

toegewezen aan kandidaten die niet bij WoninGent 
huurden. 

In tegenstelling tot de voorbije jaren, werden in 2014 
meer woningen toegewezen aan kandidaat-huurders die 
nog geen sociale woning huren van WoninGent (60%) 
dan aan zittende huurders. 

Er werden ook beduidend meer woningen toegewezen 
aan reguliere kandidaat-huurders die recht hebben op 
een sociale woning volgens hun plaats op de wachtlijst 
(60% in 2014 tegenover 40% in 2013). Dit is te verklaren 
door de nieuwe methode van gezamenlijk uitnodigen, 
waarbij ook kandidaten die verder op de wachtlijst staan 
worden aangeschreven.

48 nieuwe bewoners kozen ervoor om gebruik te 
maken van de mogelijkheid om hun waarborg gespreid 
te betalen. 

8 Toewijscomité (TC) = Het Toewijscomité van WoninGent beslist over het toewijzen van een sociale woning aan een huurder. 
9 Voorrangsmutatie = Prioritaire verhuizing binnen het patrimonium wegens rationele bezetting (= aantal personen of fysieke toestand personen). 

TOEWIJZINGEN 2014 INTERNE 
KANDIDATEN

EXTERNE 
KANDIDATEN

TOTAAL

Chronologie 51 323 374

Voorrangsmutatie 153 n.v.t. 153

Renovatie/verplichte 
herhuisvesting

31 0 31

Versnelde toewijs – daklozen n.v.t. 28 28

Onbewoonbaarverklaring/
ongeschikt/wooninspecteur

0 12 12

Versnelde toewijs - bijzondere 
omstandigheden van sociale aard

6 2 8

75+ die de woning moet verlaten 4 4 8

Versnelde toewijs - begeleid 
zelfstandig wonen

n.v.t. 6 6

Focus vzw aangepaste woning 1 1 2

Ontvoogde minderjarige n.v.t. 2 2

Conformiteitsonderzoek 0 1 1

Lokaal Toewijsreglement: 
mobiliteitsprobleem

0 1 1

Woonbezettingsnorm 1 n.v.t. 1

TOTAAL 247 380 627

interne 
kandidaten

externe 
kandidaten

247 380

Toewijzingen

interne kandidaten
externe kandidaten

247380
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Chronologie Voorrangsmutati
e

Renovatie/
Verplichte 

herhuisvesting

Versnelde 
toewijs - 
daklozen

Onbewoonbaarv
erklaring/

Ongeschikt/
Wooninspecteur

Versnelde 
toewijs - 

Bijzondere 
omstandigheden 
van sociale aard

75+ die de 
woning moet 

verlaten

Versnelde 
toewijs - 
Begeleid 

zelfstandig 
wonen

Focus vzw 
aangepaste 

woning

Ontvoogde 
minderjarige

Conformiteitson
derzoek

LTR: 
Mobiliteitsproble

em

374 153 31 28 12 8 8 6 2 2 1 1

Reden Toewijs

Chronologie
Voorrangsmutatie
Renovatie/Verplichte herhuisvesting
Versnelde toewijs - daklozen
Onbewoonbaarverklaring/Ongeschikt/Wooninspecteur
Versnelde toewijs - Bijzondere omstandigheden van sociale aard
75+ die de woning moet verlaten
Versnelde toewijs - Begeleid zelfstandig wonen
Focus vzw aangepaste woning
Ontvoogde minderjarige
Conformiteitsonderzoek
LTR: Mobiliteitsprobleem

In 2014 startte de afdeling een testproject op om 
de intakegesprekken met nieuwe huurders in groep 
te organiseren. Het voordeel van deze werkwijze is 
dat verschillende huurders tegelijk bereikt worden. 
Bovendien ontmoeten nieuwe bewoners ineens ook 
hun wijkmonitor en maken ze onderling kennis. Uit 
ervaring bleek echter dat huurders nadien nog nood 
hadden aan een persoonlijk gesprek, waardoor er 
geen tijdswinst kon worden gerealiseerd of dat zij 
een persoonlijk gesprek verkozen en niet opdaagden 
voor de groepsbesprekingen. Na evaluatie, werden de 
intakegesprekken vanaf eind 2014 opnieuw individueel 
georganiseerd.

De Afdeling Verhuur verwerkte in 2014 ook 608 
opzeggingen. De voornaamste reden voor opzegging 
waren de verhuizing van de huurder naar een andere 
woning binnen het patrimonium (228), de verhuizing van 
de huurder naar een woning die niet van WoninGent is 
of de aankoop van een woning (159), het overlijden van 
de huurder (106) en rusthuisopname (87). WoninGent 
diende, ondanks intensieve bemiddelingsacties, ook 
28 huurders uit te zetten wegens blijvende of stijgende 
huurachterstand (al dan niet in combinatie met 
overlastproblemen).

Verhuizing 
binnen het 

patrimonium van 
WoninGent 
(mutaties)

Verhuizing naar 
een huurwoning 

die niet van 
WoninGent is of 
de aankoop van 

een woning

Overlijden Rusthuisopname Uitzetting 
wegens 

blijvende of 
stijgende 

huurachterstand 
(al dan niet in 

combinatie met 
overlastproblem

en)
228 159 106 87 28

Reden verhuis

Verhuizing binnen het patrimonium van WoninGent (mutaties)
Verhuizing naar een huurwoning die niet van WoninGent is of de aankoop van een woning
Overlijden
Rusthuisopname
Uitzetting wegens blijvende of stijgende huurachterstand (al dan niet in combinatie met overlastproblemen)

28

228

159

106

87
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Huurachterstand
De maatregelen die in 2013 werden genomen om 
huurachterstand strikter en op maat op te volgen, 
werden in 2014 verdergezet. Een intensieve 
samenwerking tussen de Afdeling Verhuur, de 
wijkmonitoren van WoninGent en OCMW Gent staat 
hierbij centraal. Door deze gezamenlijke inspanning, 
kon de significante daling in huurachterstand die in 2013 
werd verwezenlijkt, in 2014 worden bestendigd. Ook het 
aantal afbetalingsplannen nam toe, zodat WoninGent 
minder gerechtelijke stappen diende te ondernemen. 

Dit resulteerde in een verdere afname van het aantal 
uithuiszettingen, nl. 28 in 2014 tegenover 34 in 2013 en 
46 in 2012. 

Daarnaast merkt WoninGent dat de verzetsprocedure 
als juridisch instrument meer en meer wordt toegepast. 
In 2014 waren er maandelijks gemiddeld 8 actieve 
procedures (in 2013 was dit nog minder dan 1 per 
maand). Deze dossiers resulteerden bijna steeds in 
een afgesproken afbetalingsplan of de opstarting van 
schuldbeheer.

Moriaanstraat

NIEUW QUOTUM VERSNELDE TOEWIJS 
Specifieke doelgroepen kunnen via een versnelde procedure een sociale woning worden toegewezen. 
Er bestaat hierover een samenwerking tussen OCMW Gent en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen10. 
De praktische uitwerking is binnen de sector vastgelegd in diverse protocollen. Doelgroepen die in 
aanmerking komen voor een versnelde toewijs zijn daklozen, jongeren met begeleiding voor zelfstandig 
wonen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen en personen die verkeren in bijzondere 
omstandigheden van sociale aard. Bij deze laatste groep staat het TC van WoninGent in voor de beoordeling 
of de bijzondere omstandigheden van sociale aard voldoende gemotiveerd zijn. Het aantal personen 
dat jaarlijks via een versnelde toewijs een sociale woning kan huren, is strikt gereglementeerd. In het 
voorjaar van 2014, werd dit aantal in overleg met OCMW Gent en de Gentse SHM opgetrokken van 59 tot 
66 toewijzingen. Hiervan gebeuren niet minder dan 42 toewijzingen binnen het patrimonium van WoninGent. 

10  Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen = sociale huisvestingsmaatschappijen met patrimonium op het grondgebied Gent. Dit gaat om vijf 
maatschappijen: ABC, Gentse Haard, Merelbeekse Sociale Woningen, Volkshaard en WoninGent.
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Statistieken Afdeling Verhuur

1. SAMENSTELLING GEZIN

Zittende huurders Kandidaat-huurders Nieuwe huurders

GEZINSTYPE AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief %

alleenstaande 4.303 53,63 53,63 3.443 52,40 52,40 285 45,45 45,45

1 volwassene + 
kind(eren)

1.474 18,37 72,00 1.436 21,86 74,26 164 26,16 71,61

1 volwassene + 
bijwoner(s)

54 0,67 72,67 48 0,73 74,99 8 1,28 72,89

1 volwassene 
+ kind(eren) + 
bijwoner(s)

57 0,71 73,38 39 0,59 75,59 3 0,48 73,37

2 volwassenen 961 11,98 85,36 407 6,19 81,78 47 7,50 80,86

2 volwassenen 
+ kind(eren)

1.130 14,08 99,44 1.135 17,28 99,06 118 18,82 99,68

2 volwassenen 
+ bijwoner(s)

9 0,11 99,55 5 0,08 99,13 0 0,00 99,68

2 volwassenen 
+ kind(eren) + 
bijwoner(s)

36 0,45 100,00 57 0,87 100,00 2 0,32 100,00

TOTAAL 8.024 100 6.570 100  627 100  

Gezinstype Zittende	  huurders Kandidaat-‐huurders Nieuwe	  huurders

alleenstaande

1	  volwassene	  +	  kind(eren)

1	  volwassene	  +	  bijwoner(s)

1	  volwassene	  +	  kind(eren)	  +	  bijwoner(s)

2	  volwassenen

2	  volwassenen	  +	  kind(eren)

2	  volwassenen	  +	  bijwoner(s)

2	  volwassenen	  +	  kind(eren)	  +	  bijwoner(s)
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2. LEEFTIJD

DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS 

Zittende huurders Kandidaat-huurders Nieuwe huurders

GEZINSTYPE AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief %

Jonger dan  
20 jaar

25 0,31 0,31 65 0,99 0,99 9 1,44 1,44

van 20 tot  
30 jaar

364 4,54 4,85 1.221 18,58 19,57 113 18,02 19,46

van 30 tot  
40 jaar

985 12,28 17,12 1.699 25,86 45,43 131 20,89 40,35

van 40 tot  
50 jaar

1.445 18,01 35,13 1.480 22,53 67,96 127 20,26 60,61

van 50 tot  
60 jaar

1.600 19,94 55,07 1.081 16,45 84,41 97 15,47 76,08

van 60 tot  
70 jaar

1.477 18,41 73,48 661 10,06 94,47 70 11,16 87,24

van 70 tot  
80 jaar

1.215 15,14 88,62 307 4,67 99,15 48 7,66 94,90

van 80 tot  
90 jaar

789 9,83 98,45 53 0,81 99,95 29 4,63 99,52

van 90 tot  
100 jaar

122 1,52 99,98 3 0,05 100,00 3 0,48 100,00

100 jaar en 
ouder

2 0,02 100,00 0 0,00 100,00 0 0,00 100,00

TOTAAL 8.024 100  6.570 100  627 100  

Leeftijd Zittende	  huurders Kandidaat-‐huurders Nieuwe	  huurders

Jonger	  dan	  20	  jaar

van	  20	  tot	  30	  jaar
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van	  80	  tot	  90	  jaar

van	  90	  tot	  100	  jaar

100	  jaar	  en	  ouder
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3. INKOMEN

Huurders Kandidaat-huurders Nieuwe huurders

INKOMEN AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief 
%

0 - 6.197,33 414 5,16 5,16 1.870 28,46 28,46 92 14,67 14,67

6.197,34 - 8.697,33 270 3,36 8,52 361 5,49 33,96 47 7,50 22,17

8.697,34 - 11.197,33 991 12,35 20,87 736 11,20 45,16 107 17,07 39,23

11.197,34 - 13.697,33 2.336 29,11 49,99 1.249 19,01 64,17 165 26,32 65,55

13.697,34 - 16.197,33 1.236 15,40 65,39 694 10,56 74,73 75 11,96 77,51

16.197,34 - 18.697,33 763 9,51 74,90 503 7,66 82,39 48 7,66 85,17

18.697,34 - 21.197,33 455 5,67 80,57 346 5,27 87,66 37 5,90 91,07

21.197,34 - 23697,33 385 4,80 85,37 223 3,39 91,05 22 3,51 94,58

23.697,34 - 26.197,33 277 3,45 88,82 184 2,80 93,85 9 1,44 96,01

26.197,34 - 28.697,33 237 2,95 91,77 134 2,04 95,89 10 1,59 97,61

28.697,34 - 31.197,33 179 2,23 94,01 90 1,37 97,26 9 1,44 99,04

31.197,34 - 33.697,33 124 1,55 95,55 63 0,96 98,22 3 0,48 99,52

33.697,34 - 36.197,33 80 1,00 96,55 49 0,75 98,96 0 0,00 99,52

36.197,34 - 38.697,33 69 0,86 97,41 25 0,38 99,35 0 0,00 99,52

38.697,34 - 41.197,33 57 0,71 98,12 14 0,21 99,56 1 0,16 99,68

41.197,34 - 43.697,33 32 0,40 98,52 13 0,20 99,76 1 0,16 99,84

43.697,34 - 46.197,33 27 0,34 98,85 6 0,09 99,85 1 0,16 100,00

46.197,34 - 48.697,33 15 0,19 99,04 5 0,08 99,92 0 0,00 100,00

48.697,34 - 51.197,33 20 0,25 99,29 1 0,02 99,94 0 0,00 100,00

51.197,34 - 53.697,33 10 0,12 99,41 1 0,02 99,95 0 0,00 100,00

53.697,34 - 56.197,33 9 0,11 99,53 0 0,00 99,95 0 0,00 100,00

56.197,34 - 58.697,33 11 0,14 99,66 0 0,00 99,95 0 0,00 100,00

58.697,34 - 60.549,87 7 0,09 99,75 0 0,00 99,95 0 0,00 100,00

60.549,88 - 20 0,25 100,00 3 0,05 100,00 0 0,00 100,00

TOTAAL 8.024 100  6.570 100  627 100  

Inkomen Huurders Kandidaat-‐huurders Nieuwe	  huurders

0	  -‐	  6.197,33
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DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS 

4. TE BETALEN HUURPRIJS

Zittende huurders Nieuwe huurders

HUURPRIJS AANTAL % Cumulatief % AANTAL % Cumulatief %

0-100 2 0,02 0,02 0 0,00 0,00

101-125 17 0,21 0,24 3 0,48 0,48

126-150 701 8,74 8,97 91 14,51 14,99

151-175 1.980 24,68 33,65 157 25,04 40,03

176-200 1.126 14,03 47,68 92 14,67 54,70

201-225 721 8,99 56,67 71 11,32 66,03

226-250 931 11,60 68,27 61 9,73 75,76

251-275 362 4,51 72,78 26 4,15 79,90

276-300 342 4,26 77,04 18 2,87 82,78

301-325 250 3,12 80,16 23 3,67 86,44

326-350 199 2,48 82,64 10 1,59 88,04

351-375 221 2,75 85,39 14 2,23 90,27

376-400 224 2,79 88,19 13 2,07 92,34

401-425 169 2,11 90,29 8 1,28 93,62

426-450 187 2,33 92,62 13 2,07 95,69

451-475 116 1,45 94,07 1 0,16 95,85

476-500 183 2,28 96,35 11 1,75 97,61

501-525 60 0,75 97,10 6 0,96 98,56

526-550 51 0,64 97,73 2 0,32 98,88

551-575 39 0,49 98,22 0 0,00 98,88

576-600 34 0,42 98,64 3 0,48 99,36

601-625 28 0,35 98,99 3 0,48 99,84

626-650 14 0,17 99,17 0 0,00 99,84

651-675 21 0,26 99,43 1 0,16 100,00

676-700 10 0,12 99,55 0 0,00 100,00

701-726 24 0,30 99,85 0 0,00 100,00

726-750 5 0,06 99,91 0 0,00 100,00

751-775 6 0,07 99,99 0 0,00 100,00

776-800 1 0,01 100,00 0 0,00 100,00

TOTAAL 8.024 100  627 100  
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5. OVERZICHT PATRIMONIUM

Patrimonium per type

TYPE AANTAL  %

App. 1 slpk. gehandicapten Focus Wonen 17 0,19

App. 1 slpk. gelijkvl. mindervaliden 11 0,12

App. 2 slpk. gehandicapten Focus Wonen 7 0,08

Appartement 1 slaapkamer 2.413 26,58

Appartement 1 slaapkamer gelijkvloers 383 4,22

Appartement 1 slpk bejaarde 363 4,00

Appartement 1 slpk. gehandicapten 4 0,04

Appartement 1 slpk. rolstoelgebruiker 7 0,08

Appartement 1,5 slpk mindervaliden 48 0,53

Appartement 2 slaapkamers 2.842 31,31

Appartement 2 slpk mindervalidenwoning 4 0,04

Appartement 2 slpk. Rolstoelgebruiker 10 0,11

Appartement 2,5 slaapkamers 4 0,04

Appartement 3 slaapkamers 823 9,07

Appartement 4 slaapkamers 44 0,48

Huis 1 slaapkamer 39 0,43

Huis 1 slaapkamer bejaardenwoning 101 1,11

Huis 2 slaapkamers 274 3,02

Huis 3 slaapkamers 989 10,90

Huis 4 slaapkamers 155 1,71

Huis 5 slaapkamers 15 0,17

Studio 524 5,77

TOTAAL 9.077 100

Het aantal woningen daalde in 2014 t.o.v. 2013 met 
407 eenheden. De belangrijkste oorzaak hiervan is de 
verwijdering uit het patrimonium van 433 woningen, die 
in 2013 als “structurele leegstand” stonden aangegeven. 
Deze woningen werden in 2014 overgedragen aan de 
aannemer voor sloop met vervangingsbouw of voor 
renovatie. In de komende jaren herrijzen op deze sites 
nieuwe of gerenoveerde sociale woningen. 

Het gaat over de volgende gebouwen:
• Begijnhoflaan: 178 woningen
• Jan Yoens-/Maïsstraat: 116 woningen
• E. Moysonlaan: 63 woningen
• St-Bernadettestraat 272-294: 12 woningen
• De Guchteneerestraat: 4 woningen
• Groenewalstraat/Steenakker: 60 woningen. 



26 | Jaarverslag 2014

Studio Appartement	  1	  
slaapkamer

Appartement	  2	  
slaapkamers

Appartement	  3	  
slaapkamers

Appartement	  4	  
slaapkamers

Huis	  1	  
slaapkamer

Huis	  2	  
slaapkamers

Huis	  3	  
slaapkamers

Huis	  4	  
slaapkamers

Huis	  5	  
slaapkamers

524 3246 2867 823 44 140 274 989 155 15
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DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS 

Verhuurde woningen
Verhuurde woningen opgesplitst per type:

Samenvatting types woning

TYPE WONING AANTAL %

Studio 524 5,77

Appartement 1/1,5 
slaapkamer

3.246 35,76

Appartement 
2/2,5 slaapkamers

2.867 31,59

Appartement 3 
slaapkamers

823 9,07

Appartement 4 
slaapkamers

44 0,48

Huis 1 slaapkamer 140 1,54

Huis 2 
slaapkamers

274 3,02

Huis 3 
slaapkamers

989 10,90

Huis 4 
slaapkamers

155 1,71

Huis 5 
slaapkamers

15 0,17

TOTAAL 9.077 100

TYPE 2013 % 2013 2014 % 2014

App. 1 slpk. gehandicapten Focus Wonen 16 0,20 16 0,20

App. 1 slpk. gelijkvl. mindervaliden 10 0,12 10 0,12

App. 2 slpk. gehandicapten Focus Wonen 7 0,09 7 0,09

Appartement 1 slaapkamer 2.164 26,77 2.161 26,79

Appartement 1 slaapkamer gelijkvloers 331 4,09 346 4,29

Appartement 1 slpk bejaarde 307 3,80 299 3,71

Appartement 1 slpk. gehandicapten 4 0,05 4 0,05

Appartement 1 slpk. rolstoelgebruiker 7 0,09 6 0,07

Appartement 1,5 slpk mindervaliden 28 0,35 42 0,52

Appartement 2 slaapkamers 2.505 30,98 2.525 31,30

Appartement 2 slpk 
mindervalidenwoning

4 0,05 4 0,05

Appartement 2 slpk. Rolstoelgebruiker 9 0,11 9 0,11

Appartement 2,5 slaapkamers 2 0,02 3 0,04

Appartement 3 slaapkamers 747 9,24 742 9,20

Appartement 4 slaapkamers 40 0,49 39 0,48

Huis 1 slaapkamer 33 0,41 29 0,36

Huis 1 slaapkamer bejaardenwoning 94 1,16 94 1,17

Huis 2 slaapkamers 231 2,86 248 3,07

Huis 3 slaapkamers 925 11,44 952 11,80

Huis 4 slaapkamers 136 1,68 149 1,85

Huis 5 slaapkamers 15 0,19 15 0,19

Studio 470 5,81 367 4,55

TOTAAL 8.085 100 8.067 100
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6. OVERZICHT VERHURINGEN BUITEN SOCIAAL STELSEL

OMSCHRIJVING INITIATIEF AANTAL WONINGEN OF 
NIET-RESIDENTIËLE RUIMTES 

DAT TER BESCHIKKING 
WORDT GESTELD

ADL11-woningen aangepast aan 
rolstoelgebruikers i.s.m. Focus-Wonen vzw

23

ADL-centrum 3

Noodwoningen in het kader van het 
Samenwerkingsprotocol ‘Wonen’ tussen 
OCMW Gent en de Gentse SHM

18

Lokaal Dienstencentrum 5

Clubhuis voor senioren 1

Wijkgezondheidscentrum 2

Vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk 2

Huisvesting van ex-psychiatrische 
patiënten via beschut wonen De Wende

2

TOTAAL 56

11 ADL = Assistentie in het Dagelijks Leven

SOCIALE DIENSTVERLENING3
Een laagdrempelig aanspreekpunt 

De Afdeling Sociale Dienstverlening en Leefbaarheid 
vormt een laagdrempelig aanspreekpunt voor de 
sociale huurders van WoninGent. Dit doet zij door 
duidelijk aanwezig te zijn in de verschillende wijken 
via een zitmoment, het uitvoeren van huisbezoeken 
en deelname aan diverse acties. Door hun participatie 
aan het welzijnsoverleg en het directe contact met de 
diensten actief in de wijken en met de sociale huurders 
zelf, vangen de wijkmonitoren zeer snel signalen op als 
de leefbaarheid wordt verstoord. Dit stelt hen in staat 
om tijdig in te grijpen bv. door een onaangekondigd 
huisbezoek en om indien nodig huurders actief en 
individueel te begeleiden. 

In 2014 deden de wijkmonitoren 1.945 huisbezoeken, 
waarvan 1.027 aangekondigde en 918 niet 

aangekondigde. De wijkmonitoren behandelden ook om 
en bij de 2.700 diverse sociale problemen en meldingen 
van overlast. De meest voorkomende klachten zijn 
lawaaioverlast (22 %) en een gebrekkig onderhoud van 
de woning (10 %). 



28 | Jaarverslag 2014

De wijkmonitoren kregen ook niet minder 
dan 3.424 bezoeken van sociale huurders 
tijdens hun zitmoment. 

DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS 
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Concrete acties in het veld

Op basis van het beleidsplan, formuleerde de Afdeling 
Sociale Dienstverlening en Leefbaarheid in 2014 
verschillende doelstellingen met daaraan gekoppeld 
concrete actieplannen:

Garanderen woonzekerheid
De nauwe samenwerking die WoninGent heeft 
uitgebouwd met het Gentse OCMW en CAW Oost-
Vlaanderen blijft bestendigd. Door het project 
preventieve woonbegeleiding wordt maximaal ingezet op 
de woonzekerheid van de huurders met huurachterstand 
en/of specifieke problemen (psychiatrische problematiek, 
verslavingsproblematiek). Zoals opgenomen in het 
protocol daklozen, afgesloten met OCMW Gent, worden 
deze huurders gedurende het eerste jaar opgevolgd door 
een wooncoach. 

Deze intensieve begeleiding van een toch wel steeds 
groter wordende groep huurders is belangrijk voor 
het waarborgen van een beter woonklimaat. De 
wijkmonitoren zijn dan ook blijvend alert voor signalen 
en volgen deze dossiers van zeer nabij op. 
De wijkmonitoren komen ook in actie als het 
Gentse OCMW er niet in slaagt huurders met 
betalingsachterstand te contacteren, vooraleer deze 
dossiers overgemaakt worden aan een advocaat. Op die 
manier tracht WoninGent uithuiszettingen zoveel als 
mogelijk te vermijden. 

Verbeteren leefbaarheid
Leefbaarheidsonderzoeken leveren zeer waardevolle 
informatie op over de problematieken waarmee 
bepaalde (sociale) woonwijken kampen. Daarom wil 
de Afdeling Sociale Dienstverlening en Leefbaarheid 
een structurele samenwerking uitbouwen met scholen 
(hogescholen, universiteit) waar studenten binnen een 
bepaalde richting een leefbaarheidsonderzoek kunnen 
opstellen en uitvoeren.

In samenwerking met de masteropleiding Sociaal Werk 
(UGent) werd in het najaar van 2014 in het kader van 
de lessen ‘studie van sociale werkpraktijken’ reeds een 
leefbaarheidsonderzoek opgestart. Onder begeleiding 
van de universiteit, voerden verschillende groepjes 
studenten tegelijkertijd onderzoek in twee verschillende 
gebouwen in dezelfde wijk. Midden december 2014 
ontving WoninGent de onderzoeksresultaten. De 

wijkmonitoren van WoninGent volgen op basis van deze 
rapporten de aanbevelingen en problemen verder op.

WoninGent, de Dienst Wonen van de stad Gent en 
Samenlevingsopbouw werkten samen verder aan de 
uitbouw en opstart van het project bewonersparticipatie 
in de wijk Nieuw Gent. In juni werd een vergaderzaal 
in de residentie Jupiter (Kikvorsstraat) ter beschikking 
gesteld van de bewonersgroep. Tijdens de laatste drie 
maanden van het jaar werden opleidingssessies voor 
de bewoners georganiseerd. De Afdeling Beheer en de 
Afdeling Sociale Dienstverlening en Leefbaarheid gaven 
hierbij toelichting omtrent respectievelijk de werking 
van de Technische Dienst en de taakverdeling binnen de 
afdelingen Verhuur en Sociale Dienstverlening. 

Ook in de andere wijken werd volop op leefbaarheid 
ingezet: door het aanbieden van een ontmoetingsruimte 
voor bewonersgroepen, het organiseren van 
huurdersvergaderingen bij renovatieprojecten, 
het ter beschikking stellen van grond, het faciliteren 
van projecten zoals ‘soep op de stoep’ en het 
actief ondersteunen van bewonersgroepen in 
verschillende wijken. 

Om nog actiever en diepgaander in de verschillende 
wijken te wortelen, zette de afdeling in op de verdere 
uitbouw van de zitmomenten. OCMW Gent ging akkoord 
om in de lokale dienstencentra en de welzijnsbureaus 
een ruimte voor te behouden waar de acht 
wijkmonitoren vanaf 2015 hun stek zullen hebben. 

Hoorzitting Charles de l‘Epéeplein
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 DEEL 2: DIENSTVERLENING HUURDERS EN KANDIDAAT-HUURDERS

SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE LEEFBAARHEID 

De wijkmonitoren van WoninGent participeren 
in diverse initiatieven ter bevordering van het 
wijkgevoel en de leefbaarheid. Zij werken ook actief 
samen met sociale partners in de verschillende 
wijken om acties op touw te zetten. Enkele 
voorbeelden van acties in 2014: 
· Paasontbijt - Rabot
· Sinterklaasfeest - Rabot
· Zomerfeest aan de blokken - Rabot
· Soep op de stoep - Rabot
· Carré-confituur met je buur - Francisco Ferrerlaan
· UCOété - site Maïs- en Jan Yoensstraat

· UCOlumière - Bloemekenswijk
· Week van de Verbondenheid - Muide/Meulestede
· Nieuwjaarsreceptie - Groene Briel
· Rommelmarkt - Groene Briel
· Buurtfeest - Ijkmeesterstraat
· Energiejacht - Malpertuus
· Kerstmarkt - Scheldeoord
· Blokontbijt - hoogbouw Kikvorsstraat
·  Mosselsouper residentie Van Beveren - 
Neermeerskaai

·  Nieuwjaarsreceptie residentie Van Beveren - 
Neermeerskaai

UCOété  Nieuwjaarsreceptie Groene Briel

Zomerfeest aan de blokken Week van de Verbondenheid
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Sensibiliserend werken
Om de leefbaarheid te verbeteren werken de 
wijkmonitoren sensibiliserend naar de bewoners toe. 
In samenwerking met interne en externe diensten 
worden acties opgezet rond sluikstort, het afsluiten 

van toegangsdeuren, het vrijhouden van noodtrappen, 
verluchten en onderhoud woningen, voederverbod… 
Er worden ook vaak opruimacties in en rondom de 
gebouwen georganiseerd.

 

Gastlessen – leertrajecten/stages

WoninGent is elk jaar een graag geziene gastspreker 
voor de studenten en docenten van de Gentse 
hogescholen. Tijdens de lessen van de opleiding 
‘bachelor maatschappelijke advisering’ brengen de 
afdelingshoofden Verhuur en Sociale Dienstverlening 
en Leefbaarheid een basisuitleg over het Kaderbesluit 
Sociale Huur en de basisbegeleidingstaken, gekoppeld 
aan een bezoek aan de Rabotsite waar de wijkmonitor 
en Samenlevingsopbouw een op maat gemaakte 
uitleg geven.

WoninGent bood ook ruimte voor een stage door 
een tweedejaarsstudent binnen de richting bachelor 
maatschappelijke advisering. Daarnaast werd in het 
kader van een pilootproject tussen Jobpunt Vlaanderen 
en de associatie UGent een jobstudent tewerkgesteld die 
een leefbaarheidsstudie uitwerkte over de residentie Van 
Beveren (Neermeerskaai).

BOKSH RABOT

Op de Rabotsite werd deze 
zomer door de wijkmonitor en 
Samenlevingsopbouw een nieuw 
project gelanceerd. BOKSH 
(Bezoeken en Opvolgen van 
Kwetsbare Sociale Huurders) 
omvat een aantal intensieve 
en herhalende huisbezoeken 
bij uiterst kwetsbare huurders 
om o.a. overlast preventief in 
te dijken. Tijdens deze periode 
werden reeds 40 huisbezoeken 
afgelegd waarna deze kwetsbare 
huurders verder worden 
opgevolgd.

© Samenlevingsopbouw Rabot
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Antoine Van Hoorebekehof
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03
PATRIMONIUM: 

RENOVATIE, NIEUWBOUW 
EN ONDERHOUD
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Verkoop Gebouwen	  in	  
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staat
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DEEL 3: PATRIMONIUM: RENOVATIE, NIEUWBOUW EN ONDERHOUD

De patrimonia van de fusiepartners werden op een 
verschillende manier onderhouden en gerenoveerd. 
Na de fusie heeft WoninGent dan ook ingezet op een 
eerste conditiemeting van haar woningen. Als maatstaf 
voor de staat van de gebouwschil werd de Nederlandse 
norm NEN2767 ‘conditiemeting van gebouwen’ gebruikt. 
De toestand binnen werd in kaart gebracht met een 
quick-scan methode. Deze screening had als doelstelling 
om een zicht te krijgen op de kwaliteit van de 
woningvoorraad. In een eerste stap inventariseerde de 
Technische Dienst van WoninGent haar woningvoorraad 
en de staat waarin deze zich bevond door het 
toekennen van een conditiescores van 1 tot en met 
6. De conditiescores focussen voornamelijk op de 
buitenschil en ingrepen die financieel zwaar doorwegen. 
Deze kennis stelt WoninGent in staat om op een 
gestructureerde manier te bepalen welke complexen 
prioritair aangepakt moeten worden om betaalbare 
en kwaliteitsvolle huurwoningen te kunnen 
blijven aanbieden. 

De binnenkwaliteit en de belevingskwaliteit komen 
in deze conditiemeting minder aan bod, net zoals de 
staat van de algemene technische installaties. Om deze 
redenen werden in een tweede stap de conditiescores 
bijgestuurd en omgevormd naar een prioriteiten- of 
urgentiecode van 1 tot en met 3.

Daarenboven zijn de normen waaraan sociale woningen 
moeten voldoen de laatste jaren sterk verstrengd. Ook 
ERP-regelgeving12, de dakisolatienorm13 en het niet 
meer voldoen van de bestaande binnenuitrusting aan 
de hedendaagse eisen van huurders op het gebied van 
wooncomfort, hebben een grote impact op de renovatie- 
en onderhoudsplanning voor de komende jaren. 

De resultaten van deze inventarisatieactiviteiten, hebben 
geleid tot het categoriseren van het patrimonium in 
3 groepen:
•  38% van het patrimonium bevindt zich in goede staat 

en vergt normaal onderhoud.
•  26% van het patrimonium bevindt zich in redelijke 

staat en vraagt dringend een gedeeltelijke aanpak.
•  36% van het patrimonium bevindt zich in slechte staat 

en vraagt dringend een totaalaanpak.

1 INLEIDING

12  ERP-regelgeving = Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid. Dit programma voorziet in drie concrete maatregelen voor bestaande 
woningen, namelijk voldoende dakisolatie, een energiezuinig verwarmingssysteem en dubbel glas.

13  Dakisolatienorm = De Vlaamse regering heeft de Vlaamse dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn. Stapsgewijs 
zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 zal een woning ongeschikt 
verklaard kunnen worden op basis van het ontbreken van dakisolatie, waardoor deze woning niet meer verhuurd mag worden. De Vlaamse dakisolatienorm zal 
gelden voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Dat wil zeggen: eengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd worden 
of bewoond worden door de eigenaar.

14  Voor deze woonstudie werden 5.000 woningen in Vlaanderen onderzocht. De bevindingen werden geëxtrapoleerd naar Vlaanderen. Meer informatie over deze 
studie op http://www.steunpuntwonen.be

Verkoop Gebouwen 
in slechte 
tot matige 

staat 

Gebouwen 
in redelijke 

staat

Gebouwen 
in goede 

staat

Deze hoge renovatienood van het patrimonium werd 
in eerste instantie omgezet in een renovatieplanning 
over 10 jaar. Zowel budgettair als organisatorisch bleek 
dit een onhaalbare kaart. Bij gebrek aan voldoende 
herhuisvestingscapaciteit en financiële middelen 
werd beslist om de renovatienood te spreiden over 
de komende 15 jaar waarbij gemiddeld 240 woningen 
per jaar worden aangepakt. Ook dit is een ambitieuze 
doelstelling die wel als gevolg heeft dat heel wat 
woningen in slechte staat nog gedurende meer dan 10 
jaar uitgebaat zullen worden.

Voor de woningen in slechte staat wordt het budget 
voorlopig geraamd op € 281 miljoen. Het noodzakelijke 
budget voor de aanpak van de woningen in redelijke 
staat wordt voorlopig ingeschat op € 22 miljoen.
 
WoninGent staat met dergelijke bevindingen inzake de 
woonkwaliteit niet alleen in Vlaanderen. Uit het Grote 
Woononderzoek 201314 blijkt dat 44% van de woningen 
in sociale huur van ontoereikende kwaliteit is. Voor de 
globale woningmarkt in Vlaanderen is dit 33%. 

26

3.420

2.426

3.652
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2 DIENST PROJECTEN, NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Dienst Projectontwikkeling in evolutie

Het is een absolute prioriteit voor WoninGent dat zij 
al haar sociale huurders een kwaliteitsvolle woning 
kan aanbieden. Op basis van de resultaten van de 
patrimoniuminventaris, stelde de Dienst Projecten 
tijdens het jaar 2014 dan ook een renovatie- en 
nieuwbouwplanning op voor de komende jaren. Daarbij 
werden de gevolgen op organisatorisch en financieel 
vlak in kaart gebracht. De termijn die nodig is om de 
bewoners van te renoveren gebouwen te herhuisvesten, 
de lange doorlooptijd van een project tot eigenlijke 
realisatie en de steeds beperkter beschikbare financiële 
middelen vormen immers een zeer moeilijke puzzel. 
Daarnaast vergt de vooropgestelde renovatie- en 
nieuwbouwplanning een uitbreiding van de capaciteit 
van deze dienst.

Meerjarenplanning grondige renovaties  
en nieuwbouw sociale huurwoningen
De komende vijftien jaar moeten zo’n 3.450 woningen 
grondig gerenoveerd, gesloopt en vervangen of verkocht 
worden. Hiervoor is een budget van om en bij de € 280 
miljoen nodig. Om deze ambitieuze, maar broodnodige 
renovatieplanning te doen slagen, is dan ook een 
substantiële financiële ondersteuning door de Vlaamse 
overheid vereist. 

De Dienst Projecten boog zich het voorbije jaar over 
het vraagstuk op welke manier de impact van de 
renovatiebeweging op de bewoners zoveel als mogelijk 
beperkt kan worden. Vanuit dit opzicht heeft de dienst 
in haar meerjarenplanning de oplevering van nieuwe 
wooneenheden zo goed als mogelijk afgestemd op 
de noodzakelijke inhaalbeweging op het gebied van 
renovaties. 

Voor de aanvang van de renovatiebeweging zal 
WoninGent een buffer moeten opbouwen, zodat zij 
over voldoende herhuisvestingscapaciteit beschikt. 
De sociale huisvestingsmaatschappij zal dit in de 
eerste plaats doen door haar reeds geplande projecten 
verder te ontwikkelen. Hiervoor is een budget van 
ca. € 150 miljoen gepland. Daarnaast zullen ook de 
huidige woningen in frictieleegstand, nadat zij door de 
Technische Dienst opnieuw verhuurbaar zijn gemaakt, 
hiervoor worden aangewend. 

De hedendaagse visie op sociaal wonen is sterk 
geëvolueerd ten opzicht van de heersende norm ten 
tijde van de bouw van het te renoveren patrimonium. 
Vandaag is er terecht meer oog voor de leefkwaliteit 
en woonomgeving, wat zijn uiting vindt in bv. minder 
hoogbouw en meer groen. Dit houdt echter in dat elke 
renovatie of vervangingsbouw een verlies aan sociale 
woningen met zich meebrengt. Uit de berekeningen door 
de Dienst Projecten blijkt dat er een extra budget van 
ca. € 135 miljoen vereist zou zijn om het onvermijdelijke 
verlies aan woningen dat de renovatiebeweging met zich 
zal meebrengen te compenseren en zo de bestaande 
woonvoorraad op peil te houden. Bovenop dit bedrag 
zou er bovendien nog eens zo’n € 135 miljoen euro 
nodig zijn om extra sociale woningen in Gent te bouwen 
met het oog op het inkorten van de wachtlijsten met 
kandidaat-huurders.

Als sociale huisvestingsmaatschappij is WoninGent 
zich ten volle bewust van de behoefte aan sociale 
woningen. Rekening houdend met de beschikbare 
financiële middelen die er zijn, zal zij de komende 
jaren eerst haar focus richten op het uitvoeren van 
de noodzakelijke renovaties en het ontwikkelen van 
haar reeds geplande projecten. WoninGent blijft echter 
ijveren voor bijkomende financiële middelen om extra 
sociale woningen te kunnen bouwen voor de vele 
woonbehoeftige gezinnen in Gent. 

Meerjarenplanning beperkte renovaties  
sociale huurwoningen
Naast de nodige totaalrenovaties, zijn er ook beperktere 
renovaties en grote onderhoudswerken nodig in zo’n 
2.400 woningen die zich momenteel in redelijke staat 
bevinden. Deze ingrepen moeten vermijden dat ook deze 
woningen op korte termijn evolueren naar woningen in 
slechte staat. Dit vergt niet alleen inspanningen van de 
Dienst Projecten maar ook van de Technische Dienst. 

Meerjarenplanning sociale koopwoningen
WoninGent ambieert om te evolueren naar een echte 
woonmaatschappij die ook koopwoningen realiseert. 
De Dienst Projecten zal in 2015 dan ook de impact van de 
gewijzigde regelgeving  op de sociale koopprojecten van 
WoninGent onderzoeken en evalueren. 
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Kerncijfers 2014

In 2014 waren een 50-tal projecten in ontwikkeling. Deze 
beslaan in totaal ongeveer 1.800 woningen in zowel 
huur- en koopprojecten. 

Vier projecten, samen goed voor 125 huurwoningen 
werden in 2014 opgeleverd. Vier projecten waren in 
uitvoering. In 2015 zullen zij zorgen voor 55 nieuwe 
huurwoningen en 19 koopwoningen. 

Zo’n 40 projecten zijn in een voorbereidingsfase 
van voorstudie tot aanbestedingsdossier. Daarvan 
zijn 10 projecten klaar voor opstart in 2015. Deze 

projecten zullen voor 247 nieuwe huurwoningen en 39 
koopwoningen zorgen. Speciaal te vermelden zijn twee 
projecten met ca. 40 sociale assistentiewoningen. 

Ondanks de vernietiging van wezenlijke onderdelen 
van het Grond- en Pandendecreet en de impact die dit 
heeft op bepaalde projecten (zie pagina 63), blijft de 
Dienst Projecten zoveel als mogelijk samenwerken aan 
stadsontwikkelingsprojecten met sogent 15 en private 
projectontwikkelaars om nieuwe, bijkomende woningen 
te realiseren.

15 Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.
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3 OVERZICHT PROJECTEN

1. Opgeleverde projecten

 1.1 ADOLF PAPELEUPARK 

ARCHITECT:
Architectenbureau Buro 56 cvba - Gent

AANNEMER:
Algemene Onderneming Van Tornhaut bvba - Aalter

LIGGING:
Ledeberg

FINANCIERING:
Eindbedrag: € 4.057.974,36 
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: NFS2.
Toegekende EFRO-subsidie voor plaatsing dubbele 
beglazing: € 116.214,00.

UITVOERING:
Start van de werken: 1 december 2011.
Oplevering: 14 mei 2014.

OMSCHRIJVING WERKEN:
De 100 appartementen in dit 
appartementsgebouw werden in een 
energiezuinig jasje gestoken. De renovatiewerken 
omvatten:
•  het vernieuwen van alle buitenschrijnwerk;
•  het plaatsen van een mechanisch 

ventilatiesysteem met warmterecuperatie;
•  het plaatsen van een nieuwe geïsoleerde gevel 

en nieuwe terrassen.

Project A. Papeleupark
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 1.2 JAN VAN HAELSTSTRAAT 

ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken bvba - Gent

AANNEMER:
Vandenbussche nv - Aalter

LIGGING:
Nieuw Gent - UZ

FINANCIERING:
Eindbedrag: € 2.091.776,39 (excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: NFS2.

UITVOERING:
Start van de werken: 27 december 2012.
Oplevering: 5 februari 2015. 

ONTWERP:
44 verouderde en te kleine duplexappartementen werden grondig verbouwd tot 22 moderne 
eengezinswoningen met 2 of 3 slaapkamers. De woningen beschikken allemaal over een tuin met tuinberging 
en een fietsenberging.

DEEL 3: PATRIMONIUM: RENOVATIE, NIEUWBOUW EN ONDERHOUD

Project Jan Van Haelststraat

 1.3 NEW ORLEANSSTRAAT 393 – 455

ARCHITECT:
Architectenbureau Arch & Teco Architecture & Planning 
cvba - Gent

AANNEMER:
Bekaert Building Company nv - Waregem

LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide

UITVOERING:
De uitvoering van de werken aan deze voormalige 
stadswoningen gebeurde nog in opdracht van de stad 
Gent. 
Start van de werken: 25 oktober 2012.
Oplevering: 19 juni 2014.

Project New Orleansstraat

OMSCHRIJVING WERKEN:
Renovatie van 32 woningen in de New 
Orleansstraat 393 - 455. De renovatie 
omvatte:
•  het isoleren van de buitengevel met 

nieuwe gevelpanelen;
•  een totale binnenrenovatie van  

de 32 appartementen;
•  een vernieuwing van de inkom met 

nieuwe vloeren, brievenbussen en 
parlofoniesysteem.
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 1.4 RESIDENTIE OLYMPIA – VERPLEEGSTERSTRAAT: BINNENRENOVATIE

ARCHITECT:
Architectenbureau Arch & Teco Architecture & Planning 
cvba - Gent

AANNEMER:
Bekaert Building Company nv - Waregem

LIGGING:
Stationsbuurt Zuid

FINANCIERING:
Geactualiseerd bestelbedrag: € 5.181.642,35  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: NFS2. 

UITVOERING:
Start van de werken: 14 juni 2011.
Oplevering: 3 juli 2014.

OMSCHRIJVING WERKEN:
In aansluiting op het vernieuwen van het 
buitenschrijnwerk op de terrassen en de 
gaanderijen en de renovatie van de westgevel 
met een nieuwe noodtrap, werd overgegaan tot:
•  een totale binnenrenovatie van de 71 

appartementen;
•  vervanging van liften, zodat zij voldoen aan de 

opgelegde normen;
•  vervanging van collectieve verwarming naar 

individuele cv-ketels op aardgas;
•  verwijdering van asbestisolatie;
•  vernieuwen van de gas- en waterleidingen;
•  plaatsen van een nieuwe tweede noodtrap aan 

de buitengevel.

Tijdens de werken werd echter vastgesteld dat 
de betonnen gevelpanelen loszitten en dreigden 
naar beneden te vallen. Bij hoogdringendheid 
werd een verankering voorzien aan de hand van 
een metaalconstructie. Ter hoogte van de zijgevel 
is een bekleding voorzien met leien.

Project Verpleegsterstraat
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 1.5 SLOOP STEENAKKER / GROENEWALSTRAAT 

Sloopwerken project Steenakker - Groenewalstraat

ONTWERP:
Er werd gekozen voor vervangingsbouw van 
de 4 bestaande appartementsgebouwen met 
60 appartementen, zodat ook een nieuw 
stedenbouwkundig masterplan en een 
herschikking van de bouwzones konden worden 
onderzocht. Het parkeerprobleem in de wijk 
is een belangrijke factor en alle betrokkenen 

wensten de kwaliteit van de tuinwijk 
te versterken.

Voorafgaand aan de bouw van de 3 nieuwe 
gebouwen werden de bestaande gebouwen 
gesloopt.

ARCHITECT:
Architectenbureau BOB.361 bvba - Brussel

AANNEMER SLOOPWERKEN:
Devagro nv - Desselgem

LIGGING:
Nieuw Gent - UZ

FINANCIERING:
Eindbedrag van de sloopwerken: € 163.092,21  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Start van de sloopwerken: 13 januari 2014.
Oplevering: 23 juni 2014.
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 1.6 SLOOP MAÏS- JAN YOENSSTRAAT 

ARCHITECT: 
BSTK Ingenieursbureau uit Kampenhout

AANNEMER SLOOPWERKEN: 
Devagro nv uit Waregem

LIGGING: 
Omgeving Van Beverenplein ( Jan Yoensplein)

FINANCIERING: 
Eindbedrag van de sloopwerken: € 305.270,00  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Start van de werken: 13 januari 2014.
Oplevering: 3 oktober 2014.

Sloopwerken project Maïs- Jan Yoensstraat

TIJDELIJK GEBRUIK:
Er werden 116 woningen gesloopt. In afwachting 
van de start van het nieuwe project, wordt de site 
tijdelijk gebruikt als recreatieve zone voor de buurt.

 1.7 VOORHAVENLAAN 

AANNEMER:
Aannemer sloopwerken: Lareco Bornem nv - Bornem

LIGGING:
Voorhavenlaan 25 - Meulesteedsesteenweg - Muide

FINANCIERING:
Eindbedrag van de sloopwerken: € 11.137,75 Euro  
(excl. BTW).
Financieringswijze: SSI  
(subsidie sloop en infrastructuur).

UITVOERING:
De sloopwerken van de loods startten eind mei 2014 en 
werden in juni 2014 afgerond. 

Sloopwerken loods voorhavenlaan
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2. Projecten in uitvoering

 2.1 TUINWIJK DE WARANDE - DE GUCHTENEERESTRAAT 

ARCHITECT: 
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge

AANNEMER:
Omwille van ernstige tekortkomingen door de aannemer, 
heeft WoninGent eind augustus 2014 het contract met 
deze aannemer beëindigd.

LIGGING:
Achterdrieswijk - Gentbrugge

FINANCIERING: 
Bestelbedrag: € 1.264.264,57  
(incl. 2% korting; excl. btw, erelonen …).
Financieringswijze: NFS2 (en volgende).

UITVOERING:
Startdatum: 16 september 2013.
De oplevering van de woningen was voorzien in het 
najaar van 2014.
Nieuwe aanbestedingsprocedure voor de afwerking van 
de woningen: begin 2015.

Project Tuinwijk de Warande in uitvoering

ONTWERP:
9 nieuwbouwwoningen bestemd voor verhuring 
na de sloop van 4 halfopen woningen in de 
Guchteneerestraat en een fietsenstalling in 
Tuinwijk de Warande:
•  4 gekoppelde woningen van het type 4/7;
•  2 gekoppelde woningen van het type 2/4;
•  3 gekoppelde woningen van het type 3/5, 

waarvan de 2 buitenste halfopen types zijn.
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 2.2 LUIZENGEVECHT 

ARCHITECT:
Ontwerp: Architectenbureau HVH - Kontich 
Samenwerking met de Vlaams Bouwmeester
Uitvoering: Architectenbureau BARO Architectuur bvba

AANNEMER:
Bekaert Building Company nv - Waregem

LIGGING:
Bevrijdingslaan - Groendreef - Brugse Poort 

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 5.839.491,89  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze huureenheden:  
NFS2 (en volgende). 

Financieringswijze crèche: marktconforme lening als 
prefinanciering voor de stad Gent.
Financieringswijze koopeenheden: kredieten koopsector. 
Marktconforme lening met vaste vervaldag. Voor dit 
project wordt SBE-subsidie 16 voorzien.

De kosten voor de aanleg van het park worden door 
de stad Gent gedragen.
De weginfrastructuur in het verlengde van 
de Reinaertstraat wordt gesubsidieerd door het 
Vlaams Gewest 17.

UITVOERING:
Startdatum: 30 september 2013.
De oplevering wordt verwacht tegen de zomer van 2015.

ONTWERP:
Dit nieuwbouwproject kadert in het 
stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de 
Brugse Poort’ en voorziet 3 bouwvolumes:
1. Het 1ste bouwvolume omvat:
 a)  19 koopappartementen met 2 of 

3 slaapkamers;
 b)  een crèche voor kinderdagverblijf 

en naschoolse kinderopvang. Na 
oplevering van het volledige gebouw 
wordt de crèche verkocht aan de stad 
Gent, die de crèche zal exploiteren;

 c)  een ondergrondse garage met 21 
parkeerplaatsen voor verkoop, met in- 
en uitrit langs de Bevrijdingslaan;

2.  Het 2de volume omvat 12 huur-
appartementen;

3.  Het 3de volume omvat 6 huur-
appartementen.

Alle appartementen beschikken over een 
tuin of dakterras. Door het duplexconcept 
en de modulaire opbouw met inkom per 
module zijn er geen liften nodig.

Project Luizengevecht in uitvoering

16  SBE: Subsidies Bouw Eigendomssector. VMSW subsidieert 25% van de bouw voor sociale koopwoningen. Deze subsidie wordt nog uitbetaald voor reeds 
goedgekeurde projecten, maar wordt niet meer toegekend voor nieuwe projecten.

17  Volgens art. 65 van Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en art. 30 van het BVR van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, 
de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma‘s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de 
financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten



44 | Jaarverslag 2014

DEEL 3: PATRIMONIUM: RENOVATIE, NIEUWBOUW EN ONDERHOUD

 2.3 SINT-BERNADETTESTRAAT 272-294 

ARCHITECT:
Architectenbureau L8 Architecten bvba 
i.s.m. Kurt Desoete - Gent

AANNEMER:
Bouwcentrale Modern nv - Eeklo

LIGGING:
Sint-Amandsberg - Oostakker

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 949.835,42  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3. 

UITVOERING:
Start van de werken: 9 december 2013. 
De oplevering wordt verwacht in 
augustus 2015.

ONTWERP:
Vervangingsbouw van (oorspronkelijk) 12 appartementen naar 11 nieuwe appartementen met type 1 slaapkamer. 
De 2 gelijkvloerse appartementen worden gebouwd volgens de principes van ‘aanpasbaar wonen’ en zullen 
rolstoeltoegankelijk zijn.

Project Sint-Bernadettestraat in uitvoering

 2.4 RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE WONINGEN - FASE 2 

ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge

AANNEMERS:
Loten 1 & 2: omwille van ernstige tekortkomingen door 
de aannemer, heeft WoninGent eind augustus 2014 het 
contract met deze aannemer beëindigd.
Lot 3: Sanitel nv - Waasmunster
Lot 4: Elektriciteit Jaak Andries - Temse

LIGGING:
Moscou - Vogelhoek

FINANCIERING:
Financieringswijze: FS3.
Bestelbedrag: € 544.019,83  
(excl. btw en excl. studiekosten).
•  Lot 1: € 357.601,97 (excl. btw en excl. studiekosten).
•  Lot 2: € 61.527,34 (excl. btw en excl. studiekosten).
•  Lot 3: € 93.340,52 (excl. btw en excl. studiekosten).
•  Lot 4: € 31.550,00 (excl. btw en excl. studiekosten).

UITVOERING:
Start van de werken: 13 januari 2014. 
Nieuwe aanbestedingsprocedure voor de afwerking van 
de woningen: begin 2015.
De oplevering wordt verwacht eind 2015.
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 2.5 MALPERTUUS: FASE 7 - GROEP 10 

ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent

AANNEMER:
Bouwonderneming Damman nv - Deerlijk

LIGGING:
Brugse Poort - Bourgoyen

FINANCIERING:
Bestelbedrag € 2.041.367,17 (excl. btw en studiekosten). 
Financieringswijze FS3.

UITVOERING:
Start van de werken: 17 februari 2014. 
De oplevering wordt verwacht in juli/augustus 2015.

ONTWERP:
Bouw van de laatste 17 huurwoningen van het project Malpertuus. 

ONTWERP:
In uitbreiding op het basisdossier 
‘Renovatie structureel leegstaande 
woningen – fase 1’ ondergaan 
bijkomend 7 woningen in de 
Steenbekestraat en 1 in de 
Theophiel de Jaegerstraat 
een binnenrenovatie en 
comfortverbetering. Project renovatie structureel leegstaande woningen in uitvoering

Project Malpertuus Fase 7 - Groep 10
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 2.6 EMILE MOYSONLAAN 28-152 

ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken bvba - Gent

AANNEMER: 
Bekaert Building Company nv - Waregem

LIGGING:
Schelde - Vlaamsekaai 

FINANCIERING:
Geactualiseerd bestelbedrag € 5.019.142,05  
(excl. btw en excl. studiekosten). 
Financieringswijze: FS3. 

UITVOERING:
Start van de werken: 4 augustus 2014. 
De oplevering wordt verwacht in augustus 2016.

ONTWERP:
Totaalrenovatie van 63 appartementen naar 
62 appartementen met hoofdzakelijk 1 en 
2 slaapkamers die voldoen aan de nieuwe 
EPB 18-normen. Bijzonder is dat het gebouw een 
bijkomende inkomhal krijgt met eigen traphal en 
lift. Het gebouw kan zo als het ware functioneren 
als twee afzonderlijke delen. Zowel de buitenzijde, 
als de binnenkant van het gebouw worden grondig 
gerenoveerd. Zo krijgt het gebouw een nieuwe, 
geïsoleerde gevel met uitpandige terrassen, waarbij 
zo veel als mogelijk gerefereerd wordt aan het 
oorspronkelijke gevelbeeld.

Project Emile Moysonlaan in uitvoering

 2.7 BRUSSELSESTEENWEG 330 

ARCHITECT: 
Architectenbureau Cattoir - De Wael bvba - Gent

AANNEMER:
Arbuco bvba - Deinze

LIGGING:
Ledeberg

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 1.052.407,45  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3. 

UITVOERING:
Start van de werken: 1 oktober 2014.
De oplevering wordt verwacht tegen half februari 2016.

18 EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat
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ONTWERP: 
Dit nieuwbouwproject omvat 8 appartementen en 
4 parkeerplaatsen. Op de verdiepingen is er een 
mix voorzien van appartementen met 1, 2 en 3 
slaapkamers, telkens met terras.

 2.8 VOGELHOEKWIJK II

ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken bvba - Gent

LIGGING:
Moscou - Vogelhoek

FINANCIERING:
Wegeniswerken: € 290.504,51 (excl btw en studiekosten).
Bestelbedrag gebouwen: € 3.151.875,64  
(excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze gebouwen: FS3.
Financieringswijze wegeniswerken: financiering 
Vlaams Gewest 19.

UITVOERING:
Start van de wegeniswerken: december 2012.
•  Fase 1: wegriolering, wegkoffer + plaatsing asfalt: 

voltooid.
•  Fase 2: aanleg voetpaden, paden + afwerkingen:  

na realisatie gebouwen.

Start van de bouwwerken: 3 november 2014.
De oplevering wordt verwacht tegen midden 2016.

Vogelhoekwijk II - schets voorgevel 

Project Vogelhoekwijk in uitvoering

Project Brusselsesteenweg in uitvoering

ONTWERP:
24 halfopen en gesloten 
sociale huurwoningen 
van het type 3/5 met 
tuin gelegen langsheen 
een nieuw aangelegde 
weg (Wegelakker) tussen 
de Désiré Mercierlaan 
en Werkhuizenstraat. In 
de Jean Jaurèslaan is er 
bijkomend 1 rijwoning 
voorzien (invulbouw).

19  art. 65 van Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en art. 30 van het BVR van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, 
de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma‘s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende 
de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten.
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 2.9 SLOOP RABOT 1 

ARCHITECT: 
Tijdelijke vereniging  
GDR-architecten uit Gent

AANNEMER:
De sloopwerken van de eerste 
Rabottoren werden in augustus 
2013 opgestart. De uitvoering 
ervan gebeurde door Aclagro 
nv, maar werd onderbroken na 
het aantreffen van minieme 
asbestsporen. De herstart van 
de sloopwerken staat gepland 
in 2015 na gunning van een 
aanvullende overheidsopdracht 
via een nieuw bestek. Eind 2015 
zal de werfzone bouwrijp zijn 
voor de vervangingsbouw fase  
1A cluster stroken 1-2-3. 

LIGGING:
Rabot - Begijnhoflaan -  
F. Van Cleeflaan - 
Wondelgemstraat

FINANCIERING: 
Eindbedrag van de sloopwerken 
door Aclagro nv: € 469.349,33 
(excl. btw).
Raming van de bijkomende 
sloopwerken: € 3.250.000,00 
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Herstart van de werken:  
maart/april 2015.
Einde van de werken: einde 2015.

Sloop eerste Rabottoren
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3. Projecten in voorbereiding

 3.1 STEENAKKER / GROENEWALSTRAAT 

ARCHITECT:
Architectenbureau BOB.361 bvba - Brussel

AANNEMER:
Gabecon nv - Geluveld

LIGGING:
Nieuw Gent - UZ

FINANCIERING:
Raming: € 7.578.433,74. 
Financieringswijze: FS3. 

UITVOERING:
De werken werden aanbesteed.
De start van de werken wordt gepland in het voorjaar 
van 2015. De appartementen kunnen volgens de huidige 
planning vanaf begin 2017 worden verhuurd.

Schets: vervangingsbouw 
Steenakker – Groenewalstraat 

ONTWERP:
Er werd gekozen voor vervangingsbouw van de 4 bestaande appartementsgebouwen met 60 appartementen, 
zodat ook een nieuw stedenbouwkundig masterplan en een herschikking van de bouwzones konden worden 
onderzocht. Het parkeerprobleem in de wijk is een belangrijke factor en alle betrokkenen wensten de 
kwaliteit van de tuinwijk te versterken.

De 3 nieuwe gebouwen zullen uit vier bouwlagen bestaan. Samen tellen zij 60 appartementen, waardoor 
het aantal sociale woningen op de site behouden blijft. In de gebouwen komen appartementen met 1 en 
2 slaapkamers. Eén van de appartementsgebouwen zal worden gebouwd volgens het principe van ‘aangepast 
wonen’ in samenwerking met Focus vzw.

Ondergronds worden gesloten parkeerplaatsen en technische lokalen uitgewerkt.
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 3.2 SLEUTELBLOEMSTRAAT 

ARCHITECT:
Architectenbureau Mark Bernaert bvba - Ledeberg

AANNEMER:
Bouwonderneming Damman nv - Deerlijk

LIGGING:
Het project kreeg voorlopig de naam ‘Sleutelbloemstraat’. 
De woningen liggen echter allemaal in de Sint-
Bernadettestraat en zullen ook deze straat als 
adres krijgen.
   

FINANCIERING:
Raming: € 3.556.002,43 (excl. btw).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
De werken werden aanbesteed.
De start van de werken wordt gepland in april 2015. 
De appartementen kunnen volgens de huidige planning 
vanaf eind 2016 worden verhuurd.

Schets: nieuwbouw 
Sleutelbloemstraat

ONTWERP:
•  10 appartementen 

met 2 slaapkamers en 
3 appartementen met 
1 slaapkamer voor ‘aangepast 
wonen’ en 16 appartementen 
met 1 slaapkamer. Het gebouw 
is uitgerust met een lift en 
uitgewerkt overeenkomstig 
het decreet ‘toegankelijkheid’;

•  eengezinswoningen met 
3 slaapkamers en achtertuin;

•  11 garages.

 3.3 RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE WONINGEN - FASE 3 

ONTWERP:
In deze derde en laatste fase 
‘Renovatie structureel leegstaande 
woningen’ zullen bijkomend 9 
woningen in de Steenbekestraat 
en 5 in de Désiré Mercierlaan 
een binnenrenovatie en 
comfortverbetering ondergaan.
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ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge

LIGGING:
Moscou - Vogelhoek

FINANCIERING:
Raming: € 945.500,00 (excl. btw en nevenkosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Openingszitting: februari 2015.
De start van de werken is voorzien tegen midden 2015. 
De oplevering wordt verwacht het najaar 2016.

 3.4 BOTERMARKTPOORT 

ARCHITECT:
Architectenbureau Volt-Architecten cvba - Gent

LIGGING:
Ledeberg

FINANCIERING:
Raming: € 1.892.933,00 (excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze gebouwen: FS3.

UITVOERING:
Sloopwerken: uitgevoerd door aannemer Hans Buysse 
uit Evergem.
Aanbesteding gebouwen: 2015.
Start van de werken van de gebouwen is voorzien 
eind 2015.

ONTWERP:
Dit nieuwbouwproject is gelegen op de 
hoek van de Jozef Vervaenestraat en 
de Hundelgemsesteenweg. In eerste 
instantie werd in het kader van het 
stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ de 
grond bouwrijp gemaakt door het slopen van 
een aantal onteigende eengezinswoningen. 
Het nieuw te realiseren project zal bestaan uit:
• 20 sociaal erkende assistentiewoningen:
 - 17 met 1 slaapkamer;
 - 3 appartementen van het type 2/3;
•  4 bouwlagen, waarvan 1 teruggetrokken laag.

De gelijkvloerse woningen hebben een tuin. 
De appartementen op de verdiepingen hebben 
een terras. Er zijn parkeervoorzieningen voor 
8 voertuigen op het binnengebied.

Impressie van het schetsontwerp
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 3.5 CROMMENLAAN

ARCHITECT:
Architectenbureau A Verbeke bvba - Gent

LIGGING: 
Bellevuekaai - Crommenlaan - UCO

LIGGING:
Ledeberg

FINANCIERING:
Raming: € 6.288.000,00. 
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
De start van de bouwwerken wordt gepland in het 
voorjaar 2015. 

ONTWERP:
Deze nieuwe woonwijk zal ongeveer 200 woningen tellen, 
waarvan 20% als sociale huisvesting wordt voorzien. 
Er zullen 44 sociale appartementen worden gebouwd, 
waarvoor een ondergrondse parking is voorzien.
Het bouwprogramma bestaat hoofdzakelijk uit 
appartementen met 1 en 2 slaapkamers. Het gebouw 
telt 5 bouwlagen. 5 appartementen zijn uitgewerkt als 
‘aanpasbaar wonen’ voor rolstoelgebruikers.

 3.6 DRUKKERIJ VAN MELLE 

ARCHITECT:
Architectenbureau Baro bvba - Gent

LIGGING:
Mariakerke

FINANCIERING:
Raming: € 4.774.391,00 (excl. btw en studiekosten). 
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Openingszitting: januari 2015.
De start van de werken is voorzien tegen midden 2015. 
De oplevering wordt verwacht tegen midden 2017. 

Schets: nieuwbouw Crommenlaan



 Jaarverslag 2014 | 53

Schets voorgevel appartementsgebouw

Schets voorgevel halfopen gebouwen

ONTWERP:
Op de voormalige terreinen van Drukkerij Van 
Melle komt een nieuwbouwproject met volgende 
gebouwen:
•  Appartementsgebouw met 4 bouwlagen en 

18 appartementen langs de Brugsevaart:
 - 8 appartementen met 1 slaapkamer;
 - 10 appartementen met 2 slaapkamers;
 -  alle appartementen liggen op een hoek van het 

gebouw en zijn voorzien van een terras;
•  4 halfopen woningen met 3 slaapkamers. 

De woningen zullen worden gebouwd volgens het 
doorzontype;

•  16 gestapelde eengezinswoningen:
 -  11 woningen met 1 slaapkamer waarvan 

4 aangepast aan rolstoelgebruikers;
 - 1 woning met 2 slaapkamers;
 - 4 woningen met 3 slaapkamers;
 - de woningen beschikken over een terras of tuin;
 -  gemeenschappelijk gebruik van de tuinen bij 

boven elkaar gelegen woningen is mogelijk.

 3.7 BRUSSELSEPOORTSTRAAT - NEDERSCHELDE

ARCHITECT:
Architectenbureau Visual Dimension bvba -  
Oudenaarde-Ename

AANNEMER: 
De voorafgaande sloopwerken worden uitgevoerd door 
aannemer Viabuild uit Mechelen.

LIGGING:
Binnenstad Gent

FINANCIERING:
Raming: € 2.743.578,05.
Financieringswijze koopeenheden: kredieten koopsector. 
Marktconforme lening met vaste vervaldag. SBE-subsidie 
is voorzien.

UITVOERING:
De sloopwerken werden in 2014 uitgevoerd.
De start van de werken is voorzien in juni 2015.
De oplevering wordt verwacht tegen maart 2017.
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ONTWERP:
Dit nieuwbouwproject omvat 17 wooneenheden voor 
sociale koop waarvan:
• 9 appartementen aan de straatzijde;
• 6 appartementen op het binnenplein;

• 2 appartementen aan de waterkant;
• semi-openbaar binnenplein;
• ondergrondse parking.

Schets 3D vogel aanzicht Project Brusselsepoortstraat-Nederschelde Schets 3D vooraanzicht Project Brusselsepoortstraat-Nederschelde

 3.8 CHARLES DE L’EPÉEPLEIN 

ARCHITECT:
Buro-c Architecten bvba - Gent

LIGGING:
Brugse Poort 

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 4.160.976,57  
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
De start van de werken: begin 2015.
De oplevering wordt verwacht tegen eind 2016. 

ONTWERP:
Het gebouw met 64 studio’s is sterk verouderd. In het 
ontwerp wordt een volledige ontmanteling voorzien, 
waarbij binnen de bestaande structuur van het gebouw 
41 nieuwe appartementen worden voorzien telkens met terras of tuin. De 5 gelijkvloerse appartementen 
worden voorzien voor mindervaliden (type 2/3). Op de verdiepingen worden 32 appartementen type 1/2 en 
4 appartementen type 2/4 voorzien.
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 3.9 MALPERTUUS: FASE 7 - GROEPEN 8 EN 9 - 22 KOOPWONINGEN

ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent

LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem - Bourgoyen

FINANCIERING:
Raming: € 2.682.600,00.
Financieringswijze koopeenheden: kredieten koopsector. 
Marktconforme lening met vaste vervaldag. SBE-subsidie 
is goedgekeurd.

UITVOERING:
De start van de werken is gepland midden 2015. 
De woningen kunnen volgens de huidige planning eind 
2016 worden verkocht.

Plan: bovenaanzicht site Malpertuus na afwerking

ONTWERP:
Deze fases zijn de laatste bij de bouw van 
100 eengezinswoningen. Om een mix te 
bevorderen worden deze 2 groepen als 
koopwoningen ontwikkeld. In totaal worden er 
22 eengezinswoningen voor sociale koop gebouwd. 

 3.10 NEW ORLEANSSTRAAT 7 T/M 19 

ARCHITECT:
Nog niet bekend

LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide

FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financieringswijze: kredieten koopsector. Marktconforme 
lening met vaste vervaldag. 

UITVOERING:
Start van de werken gebouwen wordt voorzien in 2016.

ONTWERP:
Vervangingsbouw van 7 eengezinswoningen 
met 4 slaapkamers bestemd voor de 
koopsector na sloop van de bestaande 
woningen. 
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 3.11 PEERSTRAAT EN BOOMSTRAAT 

ARCHITECT:
Architectenbureau Mark Bernaert bvba - Ledeberg

LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem

FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financieringswijze: nog niet bepaald.

UITVOERING:
Start van de werken: door onteigeningskwestie nog niet 
in te schatten.

ONTWERP:
In 2001 werden 3 percelen gekocht, 
waarop 28 rijwoningen stonden. Deze 
woningen verkeerden in slechte staat 
en werden gesloopt. Eind 2011 werd 
door de Vlaamse minister van Wonen 
een onteigeningsbesluit afgeleverd 
voor tussenliggende private garages. 
Sinds 2012 overlegt WoninGent met 
stedenbouwkundige diensten met als 
doelstelling de realisatie van sociale 
woningen.

 3.12 WOLFPUTSTRAAT 

ARCHITECT:
Architectenbureau BUUR cvba - Leuven voor het 
stedenbouwkundig ontwerp.
D+A consult nv - studiebureau voor Ruimtelijke Planning, 
Infrastructuur en Bouw als ontwerper Openbaar Domein.
Bontinck Architecture en Engineering cvba - Gent als 
ontwerper gebouwen en verkaveling.

LIGGING:
Oostakker

FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financieringswijze: nog niet bepaald.

UITVOERING:
Archeologisch vooronderzoek: 2012.

Verdere opgravingen: 2013 -2014.
Goedgekeurd verkavelingsplan wordt verwacht in 2018.
Uitwerking van fase 1: na verkrijgen van 
verkavelingsvergunning.

ONTWERP:
Op de Wolfputsite is ruimte voor ca. 
360 sociale woningen, waarvan de helft 
bestemd voor verhuring en de helft voor 
verkoop.
Het gebied zal in verschillende fases 
ontwikkeld worden.

 3.13 KLEEMSTRAAT 49 

ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken bvba - Gent

LIGGING:
Oostakker

UITVOERING:
De ontwerpprocedure is in 2013 van start gegaan. In 
2014 werd voorontwerp gefinaliseerd en door VMSW 
goedgekeurd. In 2015 zal het definitief dossier op KTP 20 

worden geagendeerd. Doelstelling is om de bouwwerken 
in 2015-2016 uit te voeren. 

ONTWERP:
Het BPA laat toe om 10 nieuwe sociale 
koopappartementen te bouwen op 
2 bouwlagen met een hellend dak als derde 
woonverdieping. 

20 KTP= korte termijn planning
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 3.14 JAN YOENSSTRAAT - MAÏSSTRAAT

ARCHITECT: 
Wordt via Open Oproep aangesteld.

LIGGING: 
Omgeving Van Beverenplein ( Jan Yoensplein)

FINANCIERING: 
FS3.

ONTWERP: 
Een stedenbouwkundig voorontwerp moet voor een nieuw masterplan zorgen. Voor de sloop van de 
bestaande 116 appartementen verwierf WoninGent in 2012 een sloopvergunning. Deze sloopwerken 
werden in oktober 2014 afgerond. Het nieuwe project moet 116 woningen en ondergrondse 
parkeerplaatsen huisvesten en zal aanleunen op het openbaar groen domein dat achteraan gelegen is.
Op 20 november 2014 is er een stedenbouwkundig overleg geweest over de ontwikkeling van de nieuwe 
site en in 2015 zal het ontwerpteam aangesteld worden.

 3.15 RABOT 

ARCHITECT:
Met het gespecialiseerd studiebureau WIT, de stad Gent 
en WoninGent werd in 2008 en 2009 een masterplan 
ontworpen als voorstudie voor het opmaken van een 
nieuw RUP.

In het najaar 2012 werd aan Poponcini & Lootens ir. 
architecten, laureaat van de Open Oproep van de 
Vlaams Bouwmeester OO2005, de opdracht ‘Rabot fase 
1’ toevertrouwd. Als verkozen ontwerpteam zal POLO 
Architects instaan voor de volgende 3 luiken:
1.  de creatie van het stedenbouwkundig typologisch 

voorontwerp voor de volledige Rabotsite;
2.  de bouw van ca. 220 nieuwe sociale woningen, 

gemeenschapsvoorzieningen voor de buurt en private 
buitenruimtes op de site van de eerste Rabottoren 
(fase 1 – 5 stroken);

3.  de volledige opdracht voor de uitvoering van 
de publieke ruimte van fase 1.

LIGGING:
Rabot - Begijnhoflaan - F. Van Cleeflaan - 
Wondelgemstraat

FINANCIERING:
De raming voor de gebouwen fase 1A+1B (stroken 
1 t.e.m. 5) bedraagt ca. € 30.255.568,00 (excl. btw en 
studiekosten). De financiering gebeurt via FS3 van de 
Vlaamse overheid. Gemeenschapsvoorzieningen worden 
geïntegreerd en zullen door WoninGent met andere 
financieringen worden ontwikkeld.

UITVOERING:
In januari 2013 gingen de voorstudies op het vlak van 
stedenbouwkundig typologisch onderzoek van start. 
Deze worden tegelijkertijd getoetst aan de pragmatische, 
planologische, bouwkundige en economische 
oplossingen voor de sociale huurwoningen en voor 
de daarbij horende functies, zoals ondergrondse 
parkeerplaatsen, buurtvoorzieningen, buitenruimten 
en omgeving. Het stedenbouwkundig typologisch 
voorontwerp werd in oktober 2013 ingediend. De 
stedenbouwkundige procedure om te komen tot een 
RUP in het najaar 2015 verliep vlot verder in 2014. 
Het eerste totale voorontwerp voor de gebouwen van 
de eerste 5 stroken (ca. 226 woningen) werd door 
de VMSW goedgekeurd in oktober 2014 tijdens de 
Beoordelingscommissie. Het project staat op lijst van 
de Vlaamse overheid voor financiering. 

De werfuitvoering van fase 1A (stroken 1-2-3), ca. 131 
sociale woningen, zal van start kunnen gaan in het 
voorjaar van 2016, na goedkeuring van het RUP en de 
stedenbouwkundige vergunning en onder voorbehoud 

Strokenplan
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van financiering volgens FS3 van de VMSW. Oplevering 
wordt gepland ca. 2018.

Voorbereidingen worden getroffen om de bewoners 
van Rabottoren 2 (Filips Van Cleeflaan) in 2015-2016 te 
verhuizen om het gebouw vervolgens te slopen, om 
ergens in 2018 fase 1B (cluster stroken 4-5) als werf te 
kunnen aanvangen.

ONTWERP:
De volgende krachtlijnen en prioriteiten werden door 
verschillende betrokken partijen onderschreven:
•  Het bouwprogramma werd via het stedenbouwkundig 

typologisch voorontwerp en de eerste worp van 
voorstudies ‘gebouwen’ opgetrokken tot ca. 360 
woningen bestaande uit hoofdzakelijk appartementen 
met 1, 2 en 3 slaapkamers, waaronder ook 
duplexwoningen en appartementen voor ‘aangepast 
wonen’.

• De site wordt verdeeld in 3 hoofdfasen:
 -  toren 1 behoort tot de eerste fase en werd in 2012 

ontruimd. De sloop ging op 12 augustus 2013 van start 
en zal volgens de nieuwe planning tegen het einde 
van 2015 afgerond zijn.

 -  indien de goedkeuring van het RUP en de 
ontwerpfase 1 volgens planning verlopen, start half 
2015 de verhuisbeweging van Rabot 2. Dit zal in 
een latere fase samenvallen met de start van de 
werf vervangingsbouw fase 1 (stroken 1 - 3) aan 
het Griendeplein. 

 -  Volgens de planning zal de tweede Rabottoren begin 
2018 gesloopt zijn, waarna de uitvoeringsfase van de 

vervangingsbouw van stroken 4 – 5 kan aanvangen;
 -  de verhuisbeweging van Rabot 3 start volgens 

de huidige plannen in 2018. Deze laatste 
ontruimingsfase is echter sterk afhankelijk van de 
stand van zaken van de uitvoering en evolutie van het 
vervangingsbouwproject fase 1.

•  Het project omvat een flexibel strokenconcept dat 
gevarieerde invulmogelijkheden toelaat.

•  Gemeenschapsvoorzieningen en andere 
buurtactiviteiten zoals een wijkgezondheidscentrum 
zullen in de stroken 1 & 4 worden geïntegreerd op de 
gelijkvloerse verdieping.

•  Naast de betaalbaarheid van het project, wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan een maximale 
woonkwaliteit (C2008 VMSW) binnen de kostennormen 
van het FS3. Ook wordt het element duurzaamheid 
verwerkt in de energiestudies van o.a. de technische en 
bouwfysische uitrustingen van de gebouwen.

•  De kwalitatieve buitenruimtes en de omgeving tussen 
de stroken worden verbonden door de - in het noorden 
gelegen - lange, groene ‘spine’.

•  Parkeerproblemen, verkeersbeleid, mobiliteit en 
openbaar vervoer, doorgangen en toegangen tot de 
gebouwen, in- en uitritten en ondergrondse parkings 
worden in rekening gebracht.

•  Onderzoek van de relatie van de site Rabot met de 
binnenstad, de Wondelgemstraat, het Rabotpark, 
het Justitiepaleis, het Griendeplein, de Lieve, de 
Opgeëistenlaan, de Filips van Cleeflaan ... werd 
geïmplementeerd in het stedenbouwkundig 
typologisch voorontwerp, om een nieuw RUP te 
kunnen uitschrijven.

Schetsontwerp Rabot
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 3.16 HOGEWEG

ARCHITECT:
Opdracht Zeemanshuis C1 (25wo):  
A33 architecten - Leuven
Opdracht Zeemanshuis C2 (35wo):  
Architectenbureau GDR-architecten bvba - Gentbrugge

LIGGING:
Sint-Amandsberg - Oostakker

FINANCIERING:
Voor de 55 woningen: FS3.
Raming hoekgebouw C1 - 15 appartementen en 
10 eengezinswoningen: 3.039.850,00 euro  

(excl. btw en nevenkosten).
Raming hoekgebouw C2 - 30 appartementen: 
3.429.360,00 euro (excl. btw en nevenkosten).

UITVOERING:
De voorbereidende besprekingen met sogent zijn in 
2012 verlopen om tot een ‘plan beeldkwaliteit’ te komen 
dat de basis vormde van overeenkomsten en oproepen 
voor ontwerpers. De 55 woningen zullen in 2014-2015 de 
ontwerpprocedures doormaken. Als derde fase zal cluster 
C, waarin de 55 sociale woningen van WoninGent zich 
bevinden, in uitvoering gaan. De oplevering is voorzien 
in 2018.

ONTWERP:
Het algemeen masterplan en het concept van de wijk Hogeweg werden door sogent gecoördineerd om na 
inkoop van alle gronden, delen van de bouwgronden terug te verkopen aan o.a. WoninGent. WoninGent heeft 
in 2013 percelen terug ingekocht voor het realiseren van 55 huurwoningen.
De loten zijn gelegen in de cluster ‘Zeemanshuis’ (C fase 3). Het project van WoninGent bestaat uit twee 
hoekgebouwen met respectievelijk 30 appartementen voor gebouw ‘Zeemanshuis C2’ en uit een opdracht 
‘Zeemanshuis C1’, bestaande uit 15 appartementen en 10 grondgebonden woningen met achtertuintjes.

De VMSW (afdeling gesubsidieerde infrastructuur) treedt als opdrachtgevend bestuur op voor de aanstelling 
van een ontwerper voor het openbaar domein, het verkavelingsplan en het architecturaal beeldkwaliteitsplan.

De uitvoering van infrastructuurwerken 
startte in 2013. De oplevering is voorzien 
begin 2015. 
In 2014 werden de architect-ontwerpers 
aangeduid. Voorontwerpen worden in 
2015 uitgewerkt met als doelstelling in 
2016-2017 naar uitvoering te kunnen 
overstappen. 
Verhuring: einde 2018. 

 3.17 BIEZENSTUK – ROOIGEMLAAN 226

ONTWERPER:
Nog onbekend
 
LIGGING:
Brugse Poort – Biezenstuk -Rooigem

PLANNEN:
Minimum 13 nieuwe eengezinswoningen met tuinen en 
garages voor sociale koop.

ONTWERP:
In 2015 worden de voorstudies aangezet 
en worden offertes uitgeschreven voor 
ontwerpers.
Uitvoering: 2018.
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 3.18 VOORHAVENLAAN 

ARCHITECT: 
Nog onbekend

LIGGING:
Voorhavenlaan 25 - Meulesteedsesteenweg - Muide

FINANCIERING:
FS3.

UITVOERING:
De voorontwerpen en bestekdossiers worden in 2015 
verwerkt om begin 2017 met de uitvoering van de 
werken te starten.

ONTWERP:
Ca. 25 appartementen. 

 3.19 LOUIS SCHUERMANSSTRAAT 3 

ARCHITECT:
Architectenbureau Cattoir - De Wael bvba - Gent 

LIGGING:
Sint-Amandsberg

FINANCIERING:
Raming: € 1.337.031,99 (excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

UITVOERING:
Het voormalig klooster werd in mei 2009 aangekocht 
door cvba Huisvesting Scheldevallei met de bedoeling 
de gebouwen te slopen om er nieuwe sociale 
huurappartementen te voorzien. Het gebouw is 
opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed 
en kan daardoor enkel gesloopt worden na voorafgaand 
advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De opname van het voormalig klooster in de Inventaris 
Bouwkundig Erfgoed leidde tot een negatief advies 
inzake sloop waardoor het geplande nieuwbouwproject 
voor sociale woningen financieel onhaalbaar werd. 
De hierbij opgelegde randvoorwaarden maken dat 
het geplande project financieel niet meer haalbaar 
is. WoninGent besliste bijgevolg om de gebouwen te 
verkopen. Door het aanslepen van tal van procedures 
en wijzigingen en de aanwezigheid van krakers ging de 
staat van de gebouwen sterk achteruit.

Dit noodzaakte WoninGent om in het najaar van 
2013 samen met de betrokken diensten het dossier 
te herbekijken om toch over te gaan tot realisatie 
van sociale woningen. In 2014 ontving WoninGent de 
goedkeuring om over te gaan tot gedeeltelijke sloop van 
het gebouw en de realisatie van 12 sociale woningen. 
De stedenbouwkundige vergunning voor de gedeeltelijke 
sloop werd bekomen op 30/10/2014, de uitvoering van 
de sloopwerken is voorzien midden 2015.
De voorontwerpen en bestekdossiers worden in 2015 
verwerkt om midden 2016 met de uitvoering van de 
werken te starten.

ONTWERP:
Dit project omvat, na gedeeltelijke sloop van de 
bestaande gebouwen, 12 sociale huurwoningen 
waarvan:
• 4 appartementen met 1 slaapkamer;
• 6 appartementen met 2 slaapkamers;
• 2 appartementen met 3 slaapkamers;
• 6 parkeerplaatsen;
• fietsenberging;
• vuilnislokaal.
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4. Stadsontwikkelingsprojecten

 4.1 KAAI 24 

ARCHITECT:
Tijdelijke Vereniging tussen Architectenbureau 
Dierendonck-Blancke bvba - Gent en Architectenbureau 
L.U.S.T. BV OVV - Gent.

LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide

FINANCIERING:
Sogent zal instaan voor de bouw van de sociale 
woningen en zal nadien de woningen in natura aan 
WoninGent afleveren. 
Kostprijs: nog niet gekend, wel zal het FS3-plafond als 
maximum gelden.

UITVOERING:
De werken werden opgestart, maar geschorst ingevolge 
een gerechtelijke procedure ingesteld door enkel 
buurtbewoners en een concurrerende promotor.

 4.2 OUDE DOKKEN

ARCHITECT:
Nog aan te duiden

LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide

FINANCIERING:
Raming: nog ongekend.
Financiering: nog niet bepaald.

UITVOERING:
Na goedkeuring van RUP 135 werd de ontwikkeling van 
de zone ‘Handelsdok Oost’ (wonen aan de Schipperskaai) 
toegewezen aan het consortium ‘Dok 9000’. WoninGent 
overlegt met dit consortium om het deel sociale 
woningen te ontwikkelen.

ONTWERP:
85 nieuwbouwappartementen in een voormalige 
loods, waarvan 20% sociale woningen met een 
gezamenlijke ondergrondse parking.

ONTWERP:
Het project is gelegen in het noorden van 
Gent, rondom de 3 oudste dokken: Houtdok, 
Handelsdok en Achterdok. De stad Gent wil 
de oevers inrichten als een nieuw stedelijk 
woongebied. Het totale project telt ongeveer 
1.800 woonentiteiten, waaronder 382 sociale 
woningen verdeeld over 5 zones. Voor 3 van 
de 5 locaties is WoninGent geïnteresseerd, 
omdat duidelijke perceelgrenzen en verticale 
bouwblokken autonoom kunnen gerealiseerd 
worden. 
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 4.3 SITE GASMETERLAAN - TONDELIER

LIGGING:
Rabot - Blaisantvest

FINANCIERING:
De kostprijs en de financiering zijn tot op heden niet 
bekend.

UITVOERING:
De stad Gent en de private partij Tondelier Development 
nv hebben zich in 2013, middels een PPS-overeenkomst, 
geëngageerd om een kwalitatief en duurzaam project 
te realiseren met sterke aandacht voor een fijne 
verwevenheid van de sociale mix en duurzaamheid. 
De verkavelingsvergunning werd verkregen in februari 
2014. De sociale huurwoningen zullen in natura worden 
uitgevoerd. 
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Spreiding sociale huurwoningen

ONTWERP:
Het gebied aan de Gasmeterlaan, de 
Biervlietstraat, de Elsstraat en het park 
achter het nieuwe gerechtsgebouw vormen 
de site. In totaal zullen een 530-tal nieuwe 
wooneenheden worden gerealiseerd, 
waarvan 20% als sociale woningen en 20% 
als budgetwoningen worden uitgewerkt. 
De woningen worden gespreid ingepland 
in het masterplan en gefaseerd ontwikkeld. 
De woningen worden gebouwd conform de 
normen van passiefbouw.

Ontwikkeling Tondelier

5. Taskforce Sociaal Wonen

Het bestuur van WoninGent verleent zijn principiële 
goedkeuring om zich als kandidaat te melden voor de 
volgende projecten:

• Nr. a.1. Meulestede Noord:
 - Afrikalaan - Meulestede - Muide
 - 50 eengezinswoningen: 2/3de sociale woningen
 -  3 bouwblokken: opteren om door WoninGent te laten 

bouwen

• Nr. a.6. Eduard Pêcherstraat:
 - Moscou - Vogelhoek
 - Aantal woningen nog niet gekend

• Nr. a.4. Frederik Burvenichstraat: 
 - Gentbrugge
 - 7 eengezinswoningen
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6. GPD: Grond- en Pandendecreet

Sinds 1 september 2009 is het grond- en pandendecreet 
(GPD) in Vlaanderen van kracht. Dit decreet voorziet 
in tal van maatregelen van invloed op de grond- en 
pandenmarkt. Eén van die maatregelen voorziet in een 
sociaal objectief per gemeente. Dit objectief legt een 
aantal te realiseren sociale woningen op per gemeente 
voor de periode 2009-2020.

Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, 
sociale koopwoningen en sociale kavels. De drie 
categorieën samen vormen het sociaal objectief.

De stad Gent vertaalde dit in een gemeentelijk reglement 
sociaal wonen, dat enerzijds een sociale last oplegt en 
anderzijds een last bescheiden wonen.

Het Grondwettelijk Hof (GwH) heeft in twee arresten 
van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid vernietigd, in navolging van het antwoord 
van 8 mei 2013 door het Hof van Justitie op een 
prejudiciële vraag. Bij beschikking van 18 december 2013 
heeft het Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal 
andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met 
de sociale lasten regeling.

Het GwH oordeelde dat een aantal fiscale stimulansen 
en subsidiemechanismen ter compensatie van de sociale 
last discriminerend zijn. Het gaat om 4 maatregelen 
die worden beschouwd als staatssteun en die vooraf 
moesten worden aangemeld bij de Europese Commissie, 
hetgeen niet is gebeurd.

Deze maatregelen werden uitdrukkelijk bedoeld als 
compensatie voor de sociale last die aan diverse 
categorieën van personen (bouwheren en verkavelaars) 
werd opgelegd, namelijk de verplichting om bij hun 
project ook een sociaal woonaanbod te verwezenlijken 
dat overeenstemt met het opgelegde percentage voor 
het verkavelings- of bouwproject. 

Hierdoor is het niet langer mogelijk om deze regeling op 
te leggen aan private ontwikkelaars in verkavelingen van 
een bepaalde omvang.

Deze vernietiging geldt bovendien niet alleen voor de 
toekomst, maar ook voor het verleden.

Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke normen sociaal 
woonaanbod. Het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen 
van de Stad Gent, vastgesteld in uitvoering van het GPD, 
is onwettig, althans wat het luik m.b.t. de normen sociaal 
woonaanbod betreft. De bepalingen over het bescheiden 
woonaanbod zijn overeind gebleven.

De Vlaamse overheid nam de belofte op zich initiatieven 
te nemen om tegemoet te komen aan de vernietiging. 
In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering is 
daartoe opgenomen dat er in deze regeerperiode verder 
uitvoering aan het decreet Grond- en Pandenbeleid zal 
worden gegeven.

Rekening houdend met het vernietigingsarrest van 
het GwH ter zake, is de intentie om het resterende 
instrumentarium optimaal in te zetten met het oog op 
het realiseren van het vooropgestelde groeipad voor 
sociale huurwoningen, dat wordt verlengd tot 2025. 
Streefdatum voor het behalen van de objectieven op het 
vlak van sociale koopwoningen en sociale kavels blijft 31 
december 2020.

Het bindend sociaal objectief voor huurwoningen wordt 
behouden in functie van een optimale spreiding van het 
sociale huuraanbod in Vlaanderen 21. 

Ook in de beleidsnota van de Minister van Wonen is 
voorzien dat de bestaande mogelijkheden tot vrijwillige 
realisatie van sociale woningen door private actoren 
zullen worden versterkt en uitgebreid. De minister wil 
dat doen in samenwerking met de VMSW. Zo zullen 
private partners sneller sociale huurwoningen kunnen 
realiseren. Programma’s als CBO, Design and Build 
en aankoop nieuwe woning moeten private actoren 
ertoe aanzetten om volwaardige partners op de sociale 
huisvestingsmarkt te worden 22. 

De minister is bereid om met Europa een gesprek aan 
te gaan over het Grond- en Pandendecreet en over de 
sociale lasten, maar gelooft niet in een vlotte reparatie 
van het Grond- en Pandendecreet door het eenvoudig 
aan te melden als steun bij de EU-commissie 23. 

De evaluatie van het Grond- en Pandendecreet gebeurt in 
samenwerking met Minister Schauvliege omdat het decreet 
heel wat aspecten van ruimtelijke ordening bevat 24. 

21  Beleidsnota 2014-2019 Wonen ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, p. 15-16.

22  Beleidsnota 2014-2019 Wonen ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, p. 30.

23  De auditeur bij het Europees Hof heeft immers tal van bezwaren geuit, onder meer in verband met onterechte staatssteun, belemmering van vrij verkeer 
van kapitaal, belemmering van het recht op vrije vestiging en inbreuk op het eigendomsrecht. Het Europees Hof en het Grondwettelijk Hof hebben in eerste 
instantie de onterechte staatssteun onderzocht. Daaruit volgde de vernietiging. Niets stelt echter dat de overige opmerkingen van de auditeur niet aan de orde 
zouden zijn.

24  Beleidsnota Wonen 2014-2019 - Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door de heer Jelle Engelbosch Stuk 
135 (2014-2015) – Nr. 5 ingediend op 11 december 2014 (2014-2015), p. 27; 37-38.
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 5.1 SCHELDEKOUTER TE GENTBRUGGEKOUTER

PROMOTOR:
Gaelens Bouwprojecten nv

LIGGING:
Scheldekouter Gentbruggekouter - Jules Van 
Biesbroeckstraat te Gentbrugge.

UITVOERING:
Verwerving van de bouwpercelen is voorzien in 2015. 

ONTWERP:
Het verkavelingsdossier voorziet 28 
private eengezinswoningen, 27 private 
meergezinswoningen en 25 sociale 
assistentiewoningen. De bouwpercelen 
(ca. 2.715 m² waarvan 907 m² bouwgrond als 
footprint gebouw) zullen aangekocht worden 
voor eigen realisatie. De schattingsprijs is 
aangevraagd bij de Eerstaanwezend Inspecteur 
Registratiekantoor. De projectontwikkelaar 
kent vertragingen aangaande de 
verkavelingsaanvraag. 

 5.2 FILATURE DU RABOT

ARCHITECT:
Bontinck Architecture and Engineering bvba
WoninGent: nog niet bepaald

PROMOTOR:
Ghelamco nv - Ieper

LIGGING:
Bloemekenswijk - kruising Nieuwe Vaart en Frans Van 
Ryhovelaan en palend aan het Bloemekenspark 

FINANCIERING:
De kostprijs en de financiering zijn tot op heden niet 
bekend.

UITVOERING:
Akkoord tot participatie: november 2012.
Verkavelingsaanvraag: 2015-2016.

ONTWERP:
Het gebied strekt zich uit over ca. 
36.000 m² en zal plaats bieden voor 
ca. 228 woningen en appartementen 
naast kleinhandel en retail. 

De sociale last bedraagt ca. 44 
wooneenheden:
•  16 grondgebonden koopwoningen 

(2 à 3 bouwlagen) met tuin aan 
de Frans Van Ryhovelaan met 
bereikbaarheid via de nieuwe 
ontsluitingsweg;

•  28 huureenheden in een 
appartementsgebouw over 
5 bouwlagen.

 WoninGent besliste eind 2012 over te 
gaan tot participatie via verwerving 
van grond.
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4 TECHNISCHE DIENST

De Technische Dienst in beweging

In 2014 verwerkte de Afdeling Beheer ongeveer 30.000 
meldingen die aanleiding gaven tot meer dan 26.000 

werkopdrachten. WoninGent merkt een voortdurende 
stijging van het aantal aanvragen voor technische 
tussenkomsten. Deze stijgende werklast is in hoofdzaak 
te wijten aan de voortschrijdende veroudering van het 
patrimonium.

Op basis van deze vaststellingen en de daardoor 
verkregen nieuwe inzichten in de problematiek waarmee 
de Technische Dienst zich geconfronteerd ziet, werden 
de eerder genomen maatregelen om de werking van de 
dienst te optimaliseren verder bijgestuurd.

In de loop van de zomer werd een meerjarenplan 
voorgesteld door het nieuw aangestelde diensthoofd. Dit 
meerjarenplan werd in het najaar van 2014 door de raad 
van bestuur aanvaard.

Het nieuwe meerjarenplan 2014-2019

Het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2014-2019 
stelt de volgende ambitieuze doelstellingen:
•  het terugdringen van de bestaande frictieleegstand 

veroorzaakt door de veroudering van het patrimonium 
en de beperkte beschikbare middelen tot een 
aanvaardbaar niveau;

•  het wegwerken van de achterstand in de uitvoering van 
het hoge en nog toenemende aantal werkopdrachten;

•  het verder uitvoeren van renovaties op het gebied van 
veiligheid en wetgeving;

•  het uitvoeren van renovaties die het gevolg zijn 
van beleidsaanbevelingen en doelstellingen van 
de Vlaamse Regering;

•  het uitvoeren van deelrenovaties aan gebouwen in 
redelijke staat om de verhuurbaarheid te blijven 
garanderen;

•  het verhogen van de efficiëntie en de productiviteit 
van de werken uitgevoerd in eigen regie.

Daarnaast wordt ook meer aandacht besteed aan:
•  het voeren van een efficiënt voorraad- en sleutelbeheer;
•  de optimale inzet van alternatieve tewerkstelling en 

samenwerking met de sector van de sociale economie;
•  het transparant maken van de herstellingskosten en 

de huurlasten, en waar mogelijk het verminderen van 
de huurlasten;

•  het verbeteren van de communicatie met de huurders 
(o.a. door het opstarten van een technische balie).

De uitvoering van het meerjarenplan moet WoninGent 
toelaten om binnen een termijn van twee jaren bijna 
1.000 leegstaande woningen voldoende te renoveren 
om deze weer voor verhuring beschikbaar te stellen én 
om de opgelopen achterstand bij het behandelen van 
de werkopdrachten helemaal weg te werken. Voor het 
bekostigen van deze inhaaloperatie – die aanzienlijke 
financiële middelen vereist – werd in 2014 door de raad 
van bestuur een substantieel budget vrijgegeven.

Samenwerking met professionele partners

De Technische Dienst kan deze doelstellingen niet op 
eigen houtje verwezenlijken. Daarom zal de dienst de 
samenwerking met zorgvuldig gekozen partners uit de 

private sector en de sector van de sociale economie 
verder uitbreiden. Met de selectie van deze partners is 
in 2014 reeds een aanvang gemaakt.
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De selectiemethodiek is op punt gesteld. WoninGent 
streeft naar raamcontracten die naast goede financiële 
voorwaarden ook een grote soepelheid, een transparante 
financiële en administratieve opvolging en een goede 

uitvoeringskwaliteit bieden. Daarom is de sociale 
huisvestingsmaatschappij ingestapt in een aantal 
raamcontracten van de opdrachtencentrale van de 
stad Gent.

Interne samenwerking

De Technische Dienst heeft – in voorbereiding van 
de uitvoering van het meerjarenplan – diverse 
communicatie- en samenwerkingsprojecten opgestart 
die ertoe moeten leiden dat de nodige ondersteunende 
middelen en informatie beschikbaar zijn. Met de 
collega’s van de afdeling ICT&BO werd het gebruik 
van het beheersysteem Planon verder uitgediept. Er 

werden afspraken gemaakt met de Afdeling Verhuur 
over de uitwisseling van informatie. Met de collega’s 
van de boekhouding en met de aankoopspecialiste 
werden acties ondernomen om de financiële opvolging 
en de administratieve omkadering van de werking van 
de Technische Dienst te verbeteren en transparanter 
te maken.

Streven naar optimale inzet en meetbare kwaliteit

Op termijn streeft WoninGent naar een goede mix van 
werken en diensten uitgevoerd door eigen medewerkers 
en prestaties geleverd door geselecteerde partners. 
Hierbij zal zij rekening houden met de eigen sterktes en 
beperkingen. De Technische Dienst zal vooral inzetten 
op de best mogelijke dienstverlening aan de huurders en 
de optimale instandhouding van het patrimonium. Met 
het oog op dit laatste stelde de dienst een norm op voor 
de kwalitatieve afwerking en comfortuitrusting van de 
wooneenheden.

De interne werking van de Technische Dienst – 
vooral dan van de Afdeling Regie, die samen met de 
afdelingen Beheer en Herverhuring Patrimonium in 
2014 het nieuwe werkhuis aan de Kaleweg betrok 
– werd grondig onderzocht. Om de onderlinge 
ondersteuningsmogelijkheden van de diverse 
vakgroepen te maximaliseren, begon WoninGent met 
het inzetten van gemengde interventieteams op een 
geografisch meer geconcentreerde zone. De eerste 
resultaten hiervan zijn alvast positief.

Daarnaast wordt onderzocht welke specifieke 
opleidingen er nodig zijn voor de diverse medewerkers, 
zowel op technisch als administratief vlak. WoninGent is 
immers van mening dat beter opgeleide medewerkers 
ook voor de huurders de beste garantie op een 
goede dienstverlening bieden. Binnen de Technische 
Dienst wordt daarom ook gewerkt aan adequate 
rapporteringstechnieken, die moeten toelaten de 
werking van de dienst op de voet te volgen en waar 
nodig snel bij te sturen.

Daarnaast zal de Technische Dienst haar eigen werking 
ook op financieel vlak strikt gaan controleren. De 
bestaande aankoopprocedures werden aangevuld 
met specifieke instructies en budgetlimieten. Om de 
uitgaven beter te kunnen controleren werd een sluitend 
controlesysteem opgesteld, gebaseerd op specifieke 
bevoegdheden. Speciale aandacht gaat ook uit naar een 
meer performante administratieve opvolging.

2013 2014

Aantal telefonische oproepen 23.000 30.000*

Totale aantal uitgevoerde werkopdrachten (door eigen regie en externe aannemers) 13.600 26.300

Uitgevoerde werkopdrachten door de eigen afdeling regie 12.200 16.700

Aangevraagde werkopdrachten bestemd voor uitvoering door de eigen afdeling regie 12.200 20.100

Kerncijfers

*Waarvan 1.200 in het kader van de wachtdienst
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Project Luizengevecht  
in aanbouw 
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Verkochte sociale koopwoningen 2014

August Kekuléstraat 
Eind 2013 werd het sociale koopproject in de 
August Kekuléstraat opgeleverd. Dit project omvat 
20 koopappartementen en 27 autostaanplaatsen. 
WoninGent ontving hiervoor een SBE-toelage 25 

van 420.223, 83 euro, die werd verrekend in de 
verkoopprijzen. Sociale kopers kunnen voor de aankoop 
een beroep doen op de Vlaamse Woonlening van de 
VMSW. WoninGent had hiertoe in maart 2013 al een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met cvba Kleine 
Landeigendommen Het Volk. 

In 2014 ging WoninGent over tot de verkoop van 
het project in de August Kekuléstraat. Midden 2014 
organiseerde WoninGent een informatieavond en 
bezichtigingsdagen voor alle geregistreerde kandidaat-
kopers. De 20 koopappartementen inclusief bijhorende 
autostaanplaats werden door het Toewijscomité van 
25 augustus 2014 toegewezen aan de geïnteresseerde 
kopers. Vervolgens werd de basisakte verleden en stelde 
WoninGent nv Immoganda aan als syndicus voor het 
gebouw. Eind 2014 waren reeds acht aankoopakten 
verleden.

De zeven extra autostaanplaatsen zullen vanaf 2015 
worden verkocht aan sociale kopers of sociale huurders 
uit de omgeving. 

Verpleegstersstraat – Residentie Minerva
In 2014 werden de twee resterende studio’s en garage 
verkocht aan sociale kopers. 

Actualisering wachtlijst kandidaat-kopers
WoninGent hanteert verschillende kandidatenregisters 
voor haar sociale koopwoningen. Na actualisering van 
de kandidaat-kopers in december 2014, bevatten deze 
registers volgende aantallen kandidaat-kopers: 
•  register Brugse Poort - Rooigem - appartementen 

(project Luizengevecht): 48
•  register Brugse Poort - Rooigem - woningen  

(project Malpertuus ): 97
•  register Oostakker: 156
•  register Gentbrugge: 2
•  register binnenstad: 17
•  register Watersportbaan - Ekkergem: 1
•  register Stationsbuurt Noord: 4 
•  register Wondelgem: 1

1 SOCIALE KOOPWONINGEN 

A. Kekuléstraat

25 SBE = Subsidie voor bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen.
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2 VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN

KOOPPROJECTEN IN UITVOERING EN GEPLANDE KOOPPROJECTEN

Luizengevecht
• 19 koopappartementen
• start werken: september 2013
• oplevering: voorzien in de zomer van 2015

Brusselsepoortstraat
• 17 koopappartementen
• start werken: voorzien in juni 2015
• oplevering: voorzien in het voorjaar van 2017

Malpertuus
• 22 eengezinswonigen voor sociale koop
• start werken: voorzien midden 2015
• oplevering: voorzien eind 2016

Wolfputstraat - Oostakker
•  ontwikkelingsplan voor 360 woningen, waarvan 

de helft gepland voor sociale koop
•  verdere archeologische opgravingen aan de 

gang in 2014

Kleemstraat 
• 10 koopappartementen
• start werken: voorzien begin 2016
• oplevering: voorzien in 2018

Biezenstuk – Rooigem 
• 13 eengezinswoningen voor sociale koop
• start werken: voorzien in 2016
• oplevering: voorzien in 2018

Kooprecht zittende huurder
In 2014 verkocht WoninGent de woning in de 
L. Cloquetstraat 8 in het kader van het kooprecht van de 
zittende huurder. 

Openbare verkopen
De raad van bestuur van WoninGent besliste om de 
woningen in de Steenbekestraat 2, 15, 24 en 26 en in 
de Désiré Mercierlaan 38, 42, 44 en 48 geleidelijk te 
verkopen:

•  WoninGent wenst de woningen in de Steenbekestraat 
24 en de Désiré Mercierlaan 42 die momenteel 
leegstaan, op korte termijn openbaar te verkopen en 
startte hiervoor in 2014 al de nodige procedures.

•  Indien de zittende huurders van de woningen in de 
Steenbekestraat 2, 15 en 26 en de Désiré Mercierlaan 
38, 44 en 48 die hun kooprecht kunnen uitoefenen 
hun huurwoning niet wensen aan te kopen, worden 
ook deze woningen naarmate ze leeg komen te staan 
openbaar verkocht.

NAAR NIEUWE WOONVORMEN
WoninGent heeft zich als beleidsdoelstelling 
expliciet vooropgesteld om te evolueren naar een 
echte woonmaatschappij en om actief mee te 
werken aan nieuwe woonvormen en innovatieve 
varianten op de traditionele koopwoning zoals 
cohousing, collectieve woonprojecten met 

gemeenschappelijke functies, kangoeroewonen 
in solidaire gezinscontext, Community Land Trust 
(CLT 26) ... 
WoninGent werkt dan ook mee in het CLT-project 
Gent- Meulestede, waarvoor al 13 kandidaten in 
het register zijn ingeschreven.

26 Community Land Trust = organisatie die betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen realiseert. De eigendom van de grond wordt gescheiden van 
de eigendom van de woning. De bewoner koopt enkel de woning, de grond blijft eigendom van de trust/organisatie.
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KLACHTEN 2014
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1. Cijfergegevens 

AANTAL

Totaal aantal klachten: 316

Aantal ontvankelijke klachten: 316

Aantal klachten volgens mate van gegrondheid Gegrond/deels gegrond: 183/28

Ongegrond: 73

Aantal klachten volgens mate van oplossing Opgelost/deels opgelost: 233/44

Onopgelost: 7

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten

Niet-correcte beslissing:

Te lange behandeltermijn: 99

Ontoereikende informatieverstrekking:

Onvoldoende bereikbaarheid:

Onheuse bejegening:

Andere: nog onbeantwoord 32

2. Klachtenbeeld 2014

In 2014 dienden er 316 klachten geregistreerd, 
waarvan 74% werden opgelost en 14% deels opgelost. 
De resterende 12% is niet of nog niet opgelost.
Volgens onderliggende vergelijkingstabel is er een 

stijging van het aantal klachten inzake betwisting 
afrekening verbruiken/diensten, betwisting facturatie op 
herstellingen, burenoverlast, het laattijdig gevolg geven 
aan herstellingswerken en vochtproblemen.

TYPE KLACHTEN AANTAL 2013 AANTAL 2014

betwist afrekening verbruiken/diensten 7 23

betwist factuur voor herstelling 33 77

burenoverlast 3 36

Langdurige uitvoeringstermijn 
herstellingswerken

29 85

vochtproblemen 17 37

herstelling slecht uitgevoerd/onderhoud 
gemene delen

15 16

ontevreden over administratieve 
werking/personeel/kandidatendossier

67 42

171 316
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Hieronder volgt een opsomming van plausibele 
verklaringen voor de klachtentoename:

a) Betwisting afrekening verbruiken/diensten
•  Om een individuele afrekening verbruiken te kunnen 

opmaken die gebaseerd is op de werkelijke verbruiken, 
werden in 2011 de radiatoren die gekoppeld zijn 
aan een collectieve stookinstallatie voorzien van 
elektronische warmtemeters. De eerste berekening 
gebaseerd op deze metingen werd verstuurd begin 
2014 en resulteerde in uitingen van ongenoegen en 
betwisting. 

•  Daarnaast werd een groot aantal klachten geregistreerd 
afkomstig van de bewoners die voor de fusie huurder 
waren van de stad Gent en toen slechts een forfaitaire 
tussenkomst voor diensten betaalden en een beperkte 
afrekening verwarming ontvingen. Na de inbreng 
van de stadswoningen in WoninGent werden de 
afrekeningen diensten en verbruiken opgemaakt 
volgens Kaderbesluit Sociale Huur (bijlage III) en was 
de afrekening van het verbruik merkelijk hoger. 

b) Betwisting factuur voor herstelling
In het Reglement van Inwendige Orde (bijlage bij het 
huurcontract) wordt vermeld welke herstellingskosten 
ten laste van de huurder vallen. Toch zijn de huurders 
dikwijls niet akkoord met de herstellingsfactuur en 
vragen bijkomende informatie. 

Het door WoninGent overgemaakte antwoord, meestal 
gestaafd met bewijsstukken, heeft steeds als slotzin 
‘Indien dit antwoord op uw vraag niet voldoet, kunt u 
een formele klacht indienen bij de klachtenbehandelaar 
van WoninGent.’

Klagers zien dit dan ook als een laatste kans om hun 
gelijk te halen.

c) Burenoverlast
De leefbaarheidsproblemen werden in het verleden apart 
opgevolgd door de Afdeling Sociale Dienstverlening en 
Leefbaarheid en aanzien als een privéklacht die niet 
geregistreerd werd.

In 2014 werd gevolg gegeven aan een opmerking 
vermeld in het controlerapport (12/12/2013) van 
de Toezichthouder. Zij merkte op dat wanneer een 
klager vindt dat de maatschappij het probleem niet 
of onvoldoende heeft opgelost, dit moet worden 
beschouwd als een ontvankelijke klacht die als dusdanig 
moet worden geregistreerd en worden opgenomen in de 
klachtenrapportage.
Dit verklaart de stijging van 3 naar 36.

d) Langdurige uitvoeringstermijn 
herstellingswerken
•  De opvolging van de uitgeschreven werkopdrachten 

door eigen personeel en externe aannemers gebeurde 
niet steeds optimaal.

•  Naast het onderhoud van de gemene delen en de 
individuele herstellingen bij de huurders, dient de 
Technische Dienst de vrijgekomen wooneenheden na 
opzeg in orde te brengen.  
 
De arbeidersploegen worden prioritair ingezet voor de 
leegstandsbestrijding.  
 
In 2014 werden er 104 appartementen meer 
toegewezen dan vorig jaar met meer werk tot gevolg.

e) Vochtproblemen
De meeste vochtproblemen zijn het gevolg van mogelijke 
gebreken in het ontwerp of van nalatige uitvoering. De 
aanpak moet structureel en projectmatig zijn, individuele 
ingrepen om dit te verhelpen blijken zinloos.
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3. Concrete realisaties en voorstellen

Wat zijn de concrete realisaties geweest 
in het afgelopen jaar ten gevolge van 
de klachtenbehandeling?

Welke concrete verbeteringen  
zijn er gepland op basis van  
de behandelde klachten?

a) Betwisting afrekening verbruiken/diensten
In 2015 wenst de Afdeling Beheer infomomenten 
aangaande de afrekening verbruiken en diensten in te 
richten en deed via het bewonerskrantje rondvraag bij 
alle huurders naar de behoeften van dergelijke sessies 
om deze praktisch te kunnen organiseren.

b) Betwisting factuur voor herstelling
Het sedert de fusie in gebruik zijnde Reglement van 
Inwendige Orde dat bij de huurcontracten wordt 
gevoegd, is een samenvoeging van de reglementen 
die bij de drie fusiemaatschappijen in voege waren. 
De opgenomen bepalingen dienen als referentie 
voor de verplichtingen van de huurder volgens de 
Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur. 
Het huidige Reglement van Inwendige Orde bevat 
echter onduidelijkheden die bij discussie tot juridische 
betwistingen aanleiding kunnen geven.
De directie besliste om het huidige Reglement van 
Inwendige Orde grondig te herwerken.
Streefdatum om het nieuwe Reglement van Inwendige 
Orde te lanceren is 01/07/2015.

c) Burenoverlast
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met 
het CAW ter preventie van uithuiszetting van sociale 
huurders, werd een overlastprocedure opgemaakt in 
overleg tussen alle Gentse huisvestingsmaatschappijen. 
Indien het gedrag van bepaalde huurders ernstige 
overlast veroorzaakt voor medehuurders, start de 
verhuurder deze procedure om de woonrust te herstellen 
en een einde te maken aan het probleemgedrag van de 
betrokken huurder. 

Indien na drie tussenkomsten van de verhuurder nog 
geen resultaat wordt geboekt, doet de verhuurder een 
beroep op de hulpverlening om de probleemhuurder 
intensief te begeleiden. Op die manier wordt 
geprobeerd om alsnog de woonrust te herstellen en een 
uithuiszetting te vermijden.

d) Langdurige uitvoeringstermijn 
herstellingswerken
WoninGent werkt aan bijkomende capaciteit voor 
de planning en de uitvoering van de noodzakelijke 
onderhoudswerken. In 2015 zullen raamcontracten met 
externe aannemers worden afgesloten voor de interne 
renovaties van leegstaande woningen met tevens een 
capaciteitsverhoging voor herstellingswerken bij zittende 
huurders.

e) Vochtproblemen
Na de fusie werden de gebouwen technisch gescreend 
om een duidelijk zicht te krijgen op de kwaliteit van het 
eengemaakte patrimonium. 
Er werd in 2014 een meerjarenplanning voor de 
renovatiewerken opgesteld die voor wat de uitvoering 
betreft afhankelijk is van het beschikbare budget van de 
Vlaamse overheid.
Binnen de beperkte financiële middelen die voorhanden 
zijn, probeert WoninGent het vochtprobleem zo goed 
en duurzaam als mogelijk te bestrijden tot de betrokken 
gebouwen als project kunnen worden aangepakt. 

WoninGent investeert in duidelijke en verstaanbare 
communicatie met (kandidaat) -huurders.

Aan de zittende huurders wordt op regelmatige basis een 
bewonerskrantje gestuurd waarin nuttige informatie en 
tips worden weergegeven.

Ieder jaar wordt getracht de toelichtingen bij 
afrekeningen, huurberekeningen en andere 
correspondentie steeds verder te verbeteren en 
te verfijnen.

Sinds 01/10/2014 krijgen nieuwe huurders bij het 
huurcontract de WoninGent infogids. Deze folder geeft 
nieuwe bewoners o.a. informatie over de verschillende 
diensten, afdelingen en contactpersonen van WoninGent, 
zodat huurders weten bij wie ze terecht kunnen met 
specifieke vragen.

De samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent en 
GeNSH! (Gents Netwerk voor Sociale Huurders) werd 
verder gezet.
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Het aantal geregistreerde klachten is in 2014 bijna 
verdubbeld. Mogelijkerwijs heeft de stijging te maken 
met de grotere bekendheid die gegeven wordt aan 
de klachtenbehandelaar door de vermeldingen op de 
website, in de infogids, in het bewonerskrantje en op de 
herstellingsfacturen.

Op basis daarvan werd op 01/12/2014 beslist om naast de 
klachtenbehandelaar, per departement een personeelslid 
aan te stellen dat de klachten van dit departement 
coördineert en ervoor zorgt dat de klachtenbehandelaar 
binnen de gestelde termijn de informatie ontvangt die 
nodig is om de klager tijdig te kunnen antwoorden.

Jan Yoensstraat
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DEEL 6: PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Vijf basisprincipes voor een eenvormige 
organisatiecultuur

Een organisatiecultuur gebaseerd op consensus is een 
vereiste om de beleidsdoelstellingen van WoninGent 
te realiseren. Vijf principes vormen de basis van deze 
organisatiecultuur:

tr
an

sp
ar

an
ti

e

participatie

verantw
oor-

delijkheidre
su

lta
at

ge
ric

ht
he

id

coaching en 
begeleiding

WoninGent investeerde in 2014 dan ook sterk in de 
verdere uitbouw van haar personeelsbeleid. Zo werd 
een coherent competentiebeleid met bijhorende 
functieclassificaties uitgewerkt en werden de 
eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van een 
diversiteitsplan. 

Competenties als maatstaf

De invoering van een coherent competentiebeleid laat 
de verschillende afdelingen en departementen toe 
om op een eenduidige manier het functioneren van 
medewerkers te evalueren. Werknemers hebben van 
hun kant zicht op de vaardigheden die van hen worden 
verwacht en op basis waarvan zij worden beoordeeld. In 
dit kader werd door de personeelsdienst van WoninGent 
een competentiehandboek opgesteld, waarbij aan iedere 
functie een aantal competenties zijn gekoppeld. 

Aansluitend werden ook de bestaande 
functiebeschrijvingen verder verfijnd en werden 
duidelijke functieclassificaties ingevoerd. 

Persoonlijke ontwikkeling  
mogelijk maken

WoninGent vindt het belangrijk dat al haar medewerkers 
hun talenten en competenties ten volle ontwikkelen 
en benutten op de werkvloer. Daarom ontwikkelde zij 
in 2014 een eigen transparant doorgroeisysteem dat 
gemotiveerde medewerkers beloont. 

Het rekruteringsbeleid van WoninGent voorziet verder 
dat functies eerst bij de eigen medewerkers worden 
opengesteld. Zo krijgen medewerkers die over de 
nodige kwalificaties of ervaring beschikken de kans om 
binnen WoninGent te evolueren. In 2014 hebben drie 
personeelsleden op die manier een nieuwe professionele 
uitdaging binnen de organisatie gekregen. 

Iedere medewerker heeft jaarlijks ook een evaluatie- en 
functioneringsgesprek, zodat begeleiding en coaching 
op maat mogelijk is. Op langere termijn wil WoninGent 
evolueren naar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
voor al haar medewerkers. 

Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd om 
zich bij te scholen en opleidingen te volgen. Dit 
gaat zowel over intern als extern georganiseerde 
opleidingen. In 2014 werd er voor 32.280,91 euro 
geïnvesteerd in opleidingen. 30 procent van dit bedrag 
ging naar veiligheidscursussen (prikongevallen, 
brandblustechnieken, werken op hoogte). In totaal 
werden 86 verschillende opleidingen georganiseerd. 

Diversiteit? Graag! 

1 PERSONEEL
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WoninGent heeft ingetekend op een loopbaan- 
en diversiteitsplan om via concrete acties het 
personeelsbeleid te versterken en de organisatie open 
te stellen voor competente medewerkers van diverse 
achtergrond. 

Met het oog op de ontwikkeling van dit diversiteitsplan, 
werd een werkgroep diversiteit opgericht. In 2014 
ondernam deze werkgroep al acties ter bevordering van 
de werkbaarheid en stressreductie en ter vermindering 
van het ziekteverzuim. Aangezien 37,6% van het 
totale personeelsbestand ouder is dan 50 jaar, gaat 
bijzondere aandacht uit naar werkbaar werk voor oudere 
personeelsleden. 

WoninGent streeft er bij rekrutering dus altijd naar de 
juiste persoon voor de job aan te werven, ongeacht 
geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap, ras 
of religie. Tijdens het jaar 2014 had de maatschappij 
44,6 % vrouwelijke werknemers in dienst, waarvan 
12,4 % arbeiders en 32,3 % bedienden. 

Personeel van WoninGent in cijfers

Eind 2014 had WoninGent 186 personeelsleden in 
dienst, waarvan 84,4% voltijdse medewerkers en 
15,6 % deeltijdse medewerkers. WoninGent stelt 55,4% 
arbeiders en 44,6% bedienden te werk. 

WoninGent wierf in 2014 vijftien medewerkers 
aan. Deze aanwervingen gebeurden door interne 
verschuivingen van medewerkers (2), omwille van de 
creatie van nieuwe functies (4), ter vervanging van 
gepensioneerde medewerkers (1) of ter vervanging na 
uitdiensttreding (8).
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Comité voor preventie en 
bescherming op het werk 
(CPBW)
Veiligheid op de werkplaats, een 
gezonde werkomgeving en het 
welbevinden van elke medewerker 
zijn van prioritair belang voor 
WoninGent en vormen mee de basis 
van de bedrijfscultuur. 

WoninGent streeft er dan ook 
naar om de regionale en nationale 
wetgevingen en de Europese 
richtlijnen inzake veiligheid en 
gezondheid na te leven en op alle 
beleidsniveaus te incorporeren.
In dit kader stelde de 
preventieadviseur in 2014 een 
actieplan op om op systematische 
manier het preventiebeleid 
verder uit te bouwen. WoninGent 
investeerde ook in de opleiding 
van een derde werknemer tot 
preventieadviseur. 

Personeelsafvaardiging
Effectieve leden:
Caluwé Marc
Cobbaert Marleen
De Bruyne Danny
De Coster Linda
De Maertelaere Jacques

Plaatsvervangende leden:
Dopazo Dacosta Maria
Taelman Julio
Troessaert Rita

Werkgeversafvaardiging
Effectieve leden:
Blanckaert Francine
De Cock Kristiaan
Ryserhove Plas
Wouters Karin

Ondernemingsraad (OR)
WoninGent streeft ernaar om een 
transparante onderneming te zijn 
die gekenmerkt wordt door een 
participatieve overlegcultuur. Een 
belangrijke rol is hierbij weggelegd 
voor de ondernemingsraad. Deze 
zorgt voor de opvolging van 
de arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden en waakt 
er mee over dat er voldoende 
werkoverleg is en dat alle 
medewerkers gelijk behandeld 
worden. 

Personeelsafvaardiging
Effectieve leden:
Caluwé Marc
Cobbaert Marleen
De Bruyne Danny
De Coster Linda
Troessaert Rita

Plaatsvervangende leden:
De Maertelaere Jacques
Dopazo Dacosta Maria
Taelman Julio

Werkgeversafvaardiging
Effectieve leden:
Blanckaert Francine
De Cock Kristiaan
Ryserhove Plas
Wouters Karin

DEEL 6: PERSONEEL EN ORGANISATIE 
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Bedrijfsorganisatie: een wezenlijk onderdeel van de organisatie

In het kader van de uitvoering van de beleidsnota, 
werd in 2014 de afdeling ICT hervormd naar ICT & 
Bedrijfsorganisatie (BO).  

Voor WoninGent zijn processen en interne controle 
immers cruciaal voor een goed werkende organisatie. 
De creatie van de cel Bedrijfsorganisatie getuigt van het 
toenemende belang dat WoninGent hecht aan:
•  het in kaart brengen van de voornaamste 

bedrijfsprocessen, procedures en instructies;
•  het continu werken aan verbetering;
•  het aansturen van de organisatie op basis van 

vooropgestelde SMART 27-doelen;
•  resultaatmeting en het aansturen van de organisatie op 

basis van kerncijfers en KPI 28.

Initiatieven in 2014

MEERJARENPLANNEN EN JAARACTIEPLANNEN

In 2014 werden een methodiek en sjablonen uitgewerkt 
die de verschillende afdelingen in staat stelden hun 
concrete invulling van het beleidsplan (2014-2019) 
te geven in de vorm van meerjarenplannen (MJP) en 
jaaractieplannen ( JAP). 

De verschillende plannen die hieruit voortkwamen 
werden eind 2014 door het bestuur goedgekeurd. 
BO werkte aansluitend ook een methodiek uit om de 
opvolging van deze plannen te kunnen uitvoeren.

PROCESMATIG DENKEN EN WERKEN

Mede op vraag van de leidinggevenden zelf werd medio 
2014 een extra initiatief opgestart om de verschillende 
afdelingen nog intensiever te begeleiden bij het in 
kaart brengen en optimaliseren van hun voornaamste 
processen. Naast de louter vormelijke controle van de 
resultaten denkt BO ook mee op inhoudelijk vlak en werd 
er gestart met begeleiding op functioneel teamniveau.

MONITORING EN RAPPORTERING 

Om in de toekomst een betere resultaatmeting binnen 
departementen toe te laten en de gewenste rapportering 
te kunnen voorzien, werd er in 2014 gestart met een 
project rond KPI (monitoring) en rapportering (aan de 
hand van kerncijfers). 

2 BEDRIJFSORGANISATIE

PROJECT JOBSTUDENTEN JOBPUNT VLAANDEREN

WoninGent werkt actief aan een 
betere profilering van de eigen 
organisatie en van de sector 
bij hoogopgeleide jongeren. 
Als tweede grootste sociale 
huisvestingsmaatschappij 
in Vlaanderen heeft 
WoninGent immers nood aan 
gespecialiseerde medewerkers 
zoals ingenieurs, architecten 
… In dit kader nam de 
maatschappij in 2014 deel aan 
een pilootproject van Jobpunt 
Vlaanderen. Dit project heeft 
als doel om hoogopgeleide 
jongeren werkervaring als 
jobstudent aan te bieden 

binnen hun vakgebied, en hen 
zo de weg te doen vinden naar 
een publieke organisatie. 

Tijdens het voorjaar van 
2014 waren via deze weg 
twee jobstudenten aan 
de slag bij WoninGent 
binnen de Technische 
Dienst en de Afdeling 
Sociale Dienstverlening en 
Leefbaarheid. Zij voerden 
respectievelijk een studie over 
bouwtechnisch veroorzaakte 
vochtproblemen en een 
leefbaarheidsonderzoek uit. 
Jobpunt Vlaanderen zal het 

project in 2015 niet verder 
zetten. WoninGent wil 
echter ook in de toekomst 
hoogopgeleide jongeren 
blijven aantrekken door het 
aanbieden van stages en het 
indienststellen van jongeren 
met de juiste opleiding. 

27  SMART-principe is een werkwijze voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar,  
Realistisch en Tijdsgebonden.

28 Kritieke prestatie-indicatoren (Engels: Key Performance Indicators), afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren.
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DEEL 7: JAARREKENING

       
40     1 

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 

NAAM: ......................................................................................................................................................................................................... 

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

Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................ 

Adres: ..........................................................................................................................................................Nr.: ................ Bus: ............... 

Postnummer: ..............................   Gemeente: ....................................................................................................................................... 

Land: .................................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....................................................................................................  
Internetadres *: ............................................................................................................................................................................................ 
 

Ondernemingsnummer  
 
DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 
 
 
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 
 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / / 
 

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:  
 

Totaal aantal neergelegde bladen: ....................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat 
ze niet dienstig zijn: ..................................................................................................................................................................................... 

 
 
   
 

                                                     
* Facultatieve vermelding.
**  Schrappen wat niet van toepassing is.

Lange Steenstraat 54

9000 Gent

België

Gent, afdeling Gent

BE 0400.032.156

19 05 2005

18 06 2015

01 01 2014 31 12 2014

01 01 2013 31 12 2013

        XXXXXX

46
5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.8, 5.14, 5.16, 5.17.1, 5.17.2

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

woninGent

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Karin Wouters
Directeur

Tom Balthazar
Voorzitter van de Raad Van Bestuur

OCR9002

Tom Balthazar
Onderbergen 59, 9000 Gent, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
16/05/2013 - 09/05/2019

Dirk Holemans
Drongenstationstraat 13, 9031 Drongen, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
16/05/2013 - 09/05/2019

Rudy Coddens
Keuzemeers 7, 9031 Drongen, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Marina Hoornaert
Verpleegstersstraat 93 bus 402, 9000 Gent, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Rudi Vander Vennet
Handbalstraat 11, 9000 Gent, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Guy Reynebeau
Waterlelielaan 2, 9032 Wondelgem, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019
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Nr. VOL 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BE 0400.032.156

First - VOL2015 - 2 / 46

Marc Heughebaert
Sint Theresiastraat 28, 9000 Gent, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Sami Souguir
Wallekensstraat 32, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Sophie Bracke
Pieter Hellebautstraat 7, 9031 Drongen, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Guy Serraes
Kleinkouterken 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Alain Clauwaert
Breebroekstraat 42, 9030 Mariakerke (Gent), België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Erwin Lampaert
Langebilkstraat 11, 9032 Wondelgem, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Cengiz Cetinkaya
Zeeschipstraat 26, 9000 Gent, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Sara De Potter
Prinsenhof 81, 9000 Gent, België

Bestuurder
16/05/2013 - 09/05/2019

Bram Vandekerckhove
Brugsesteenweg 324, 9000 Gent, België

Bestuurder
08/05/2014 - 09/05/2019

Van Cauter-Saeys & Co
Nr.: BE 0438.507.702
Gentse Steenweg 55, 9300 Aalst, België
Lidmaatschapsnr.: B00111

Commissaris
08/05/2014 - 15/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Inge Saeys
(Bedrijfsrevisor)
Louis Callebautstraat 36, 9320 Erembodegem, België
Lidmaatschapsnr.: A01434
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Nr. VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.

BE 0400.032.156

First - VOL2015 - 3 / 46

XXX

First - VOL2015 - 3 / 46
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 470.645.351,81 476.212.701,01

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 ............................. 21,06

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 470.622.973,41 476.206.979,61
Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 444.374.363,56 443.638.609,96
Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 70.572,50 76.025,25
Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 317.070,01 354.127,59
Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 6.027.938,10 6.322.116,62
Overige materiële vaste activa .............................................. 26 1.507.728,45 1.363.583,17
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 18.325.300,79 24.452.517,02

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/

5.5.1 28 22.378,40 5.700,34
Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 280 ............................. .............................
Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................
Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 22.378,40 5.700,34
Aandelen ........................................................................... 284 1.338,66 1.338,66
Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 21.039,74 4.361,68

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 42.342.149,04 41.131.348,88

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................
Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 3.848.513,20 2.453.223,84
Voorraden .............................................................................. 30/36 3.848.513,20 2.453.223,84

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 271.239,78 314.941,70
Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................
Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................
Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 3.577.273,42 2.138.282,14
Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 3.062.539,39 4.352.203,12
Handelsvorderingen .............................................................. 40 1.813.151,10 2.521.480,72
Overige vorderingen .............................................................. 41 1.249.388,29 1.830.722,40

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/

5.6 50/53 ............................. 10.000.000,00
Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................
Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. 10.000.000,00

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 34.104.102,94 22.415.784,59

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 1.326.993,51 1.910.137,33

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 512.987.500,85 517.344.049,89

Nr. VOL 2.1BE 0400.032.156
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 233.276.486,39 237.740.018,22

Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 153.840.104,24 153.840.344,24
Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 154.018.762,50 154.019.002,50
Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 178.658,26 178.658,26

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 38.085.788,05 38.166.022,04
Wettelijke reserve .................................................................. 130 50.738,00 50.738,00
Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 31.713.059,76 31.713.059,76

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................
Andere .............................................................................. 1311 31.713.059,76 31.713.059,76

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 6.321.990,29 6.402.224,28
Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 -14.083.122,63 -11.088.807,61

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 55.433.716,73 56.822.459,55
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 11.178.367,46 11.844.155,64

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 7.983.786,30 8.569.926,10
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................
Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 7.983.786,30 8.569.926,10
Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 3.194.581,16 3.274.229,54

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 268.532.647,00 267.759.876,03

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 247.464.883,17 220.849.469,67
Financiële schulden ............................................................... 170/4 244.652.508,06 218.128.687,16

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 6.357.316,72 6.581.611,60
Kredietinstellingen ............................................................ 173 235.016.867,01 206.724.931,52
Overige leningen ............................................................... 174 3.278.324,33 4.822.144,04

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................
Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................
Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 178/9 2.812.375,11 2.720.782,51

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 19.750.614,07 45.402.694,65
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 10.089.374,70 9.828.591,22
Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. 294.571,79

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................
Overige leningen ............................................................... 439 ............................. 294.571,79

Handelsschulden ................................................................... 44 5.400.793,53 4.899.743,01
Leveranciers ..................................................................... 440/4 5.400.793,53 4.899.743,01
Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 2.813.328,93 3.607.811,45

Belastingen ....................................................................... 450/3 2.284.770,93 2.441.868,03
Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 528.558,00 1.165.943,42

Overige schulden ................................................................... 47/48 1.447.116,91 26.771.977,18

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 1.317.149,76 1.507.711,71

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 512.987.500,85 517.344.049,89
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 39.465.685,96 37.879.012,82
Omzet .................................................................................... 5.10 70 34.756.084,76 33.570.633,43
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................
Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 23.794,61 43.837,45
Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 4.685.806,59 4.264.541,94

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 39.354.684,29 39.259.229,08
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 1.902.725,23 1.062.157,71

Aankopen .......................................................................... 600/8 3.300.544,31 2.804.979,81
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -1.397.819,08 -1.742.822,10

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 10.249.457,28 10.687.812,23
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 9.592.681,76 8.524.727,32
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 15.382.066,62 14.809.067,09
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 170.526,40 208.350,91
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 -586.139,80 1.256.894,16
Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 2.643.366,80 2.710.219,66
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 111.001,67 -1.380.216,26

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 1.855.611,72 1.660.681,82
Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. .............................
Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 104.573,40 109.754,58
Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 1.751.038,32 1.550.927,24

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 5.029.224,28 5.068.577,94
Kosten van schulden ............................................................. 650 5.027.198,78 5.066.979,53
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................
Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 2.025,50 1.598,41

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 -3.062.610,89 -4.788.112,38
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 362.926,07 3.562.034,13
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 123.605,98 3.453.911,72
Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 239.320,09 108.122,41

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 451.042,61 93.668,22
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 397.355,41 .............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 373,62 .............................
Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 53.313,58 93.668,22
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -3.150.727,43 -1.319.746,47

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 83.473,69 84.031,80

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 7.295,27 -786,04
Belastingen ............................................................................ 670/3 7.295,27 2.261,49
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. 3.047,53

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -3.074.549,01 -1.234.928,63

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 80.233,99 80.233,99

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -2.994.315,02 -1.154.694,64
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 -14.083.122,63 -11.088.807,61
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) -2.994.315,02 -1.154.694,64
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P -11.088.807,61 -9.934.112,97

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 ............................. .............................
aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................
aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 ............................. .............................
aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) -14.083.122,63 -11.088.807,61

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 ............................. .............................
Bestuurders of zaakvoerders .......................................................... 695 ............................. .............................
Andere rechthebbenden ................................................................. 696 ............................. .............................

Nr. VOL 4BE 0400.032.156

First - VOL2015 - 8 / 46



94 | Jaarverslag 2014

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 3.868,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 3.868,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 3.846,94

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 21,06
Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 3.868,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 ........................

Nr. VOL 5.2.2BE 0400.032.156
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 583.850.540,58

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 786.771,10
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 1.253.851,85
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 15.397.318,44

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 598.780.778,27

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 140.211.930,62

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 15.345.425,37
Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 1.150.941,28
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 154.406.414,71

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 444.374.363,56
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 377.959,70

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 6.445,31
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 384.405,01

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 301.934,45

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 11.898,06
Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 313.832,51

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 70.572,50
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 1.189.457,99

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 57.160,48
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 1.246.618,47

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 835.330,40

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 94.218,06
Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 929.548,46

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 317.070,01
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 7.768.601,45

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 3.783,40
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 7.772.384,85

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 1.446.484,83

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 297.961,92
Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 1.744.446,75

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 6.027.938,10

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 6.027.938,10

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 1.498.437,25

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 98.524,87
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 75.517,97

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 1.672.480,09

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 134.854,08

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 29.897,56
Teruggenomen ............................................................................................... 8285 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8305 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 164.751,64

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 1.507.728,45
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 24.452.517,02

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 9.348.904,30
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 3.284,12
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -15.472.836,41

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 18.325.300,79

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................
Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 18.325.300,79
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 1.338,66

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 1.338,66

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................
Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................
Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................
Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 1.338,66

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 4.361,68

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 18.678,06
Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 2.000,00
Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................
Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................
Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 21.039,74

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................

Nr. VOL 5.4.3BE 0400.032.156

First - VOL2015 - 16 / 46



102 | Jaarverslag 2014

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ ........................
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681 ........................ ........................
Niet-opgevraagd bedrag ............................................................................... 8682 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ 10.000.000,00
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................
meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ 10.000.000,00
meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Over te dragen kosten ....................................................................................................................................... 40.593,61
Over te dragen kosten : wederbeleggingsvergoeding VMSW ........................................................................... 1.225.512,56
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 154.019.002,50
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 154.018.762,50

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
uittredingen ................................................................................................ -240,00 -96
..................................................................................................................... ........................ ........................
..................................................................................................................... ........................ ........................
..................................................................................................................... ........................ ........................

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

kapitaalaandelen ........................................................................................ 154.018.762,50 61.607.505
..................................................................................................................... ........................ ........................
..................................................................................................................... ........................ ........................
..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 61.607.505
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Codes Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) 178.658,26 xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ................................................ 57.912,60 0,00
Provinciebestuur Oost Vlaanderen ............................................................ 57.059,23 0,00
Stadsbestuur Gent ..................................................................................... 31.471,08 0,00
VZW Het Syndicaal Huis ............................................................................ 28.125,00 0,00
Diverse particuliere vennoten .................................................................... 4.090,35 0,00

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 ........................
Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 ........................

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................
Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................
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Codes Boekjaar

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................
Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 9.945.371,56

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 227.980,11
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 8.173.571,73
Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 1.543.819,72

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 144.003,14

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 10.089.374,70

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 37.268.590,42

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 996.308,32
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 33.088.578,25
Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 3.183.703,85

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 37.268.590,42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 207.383.917,64

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 5.361.008,40
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 201.928.288,76
Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 94.620,48

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 2.812.375,11

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 210.196.292,75
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 9.578.184,37

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 9.578.184,37
Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................
Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 9.578.184,37

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 275.203,13
Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................
Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 275.203,13
Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................
Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................
Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................
Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming ............................................................................................................. 9062 275.203,13

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................
Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 2.284.770,93
Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 528.558,00
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
toe te rekenen kosten ........................................................................................................................................ 456.821,09
intresten in annuïteiten Domus Flandria ............................................................................................................ 253.349,03
over te dragen opbrengsten .............................................................................................................................. 606.979,64
............................................................................................................................................................................. ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

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

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

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

................................................................................................................... ........................ ........................
Uitsplitsing per geografische markt

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

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

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

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

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 3.002.183,71 2.615.580,14

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 186 190
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 178,5 167,3
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 257.587 239.212

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 6.211.150,99 6.028.300,95
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 2.441.311,92 1.711.711,13
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 447.034,78 387.761,90
Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 493.184,07 396.953,34
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 ........................ ........................

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ ........................
Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 170.526,40 208.350,91
Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 3.008.730,70 3.331.379,20
Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 3.594.870,50 2.074.485,04

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 2.571.792,53 2.639.924,41
Andere .......................................................................................................... 641/8 71.574,27 70.295,25

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ 1
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 0,2 1,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 338 2.347
Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 17.559,02 111.007,11
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 1.743.054,55 1.469.474,81
Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
diverse intresten ....................................................................................... 1.739,84 616,16
aanbrengpremie VMSW ........................................................................... 6.243,93 16.646,33
................................................................................................................... ........................ ........................

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 ........................ ........................
Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................
Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
kosten van kredietkaarten ...................................................................(+)/(-) 22,00 22,00
andere financiele kosten .....................................................................(+)/(-) 2.003,50 1.576,41
........................................................................................................................ ........................ ........................

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Andere uitzonderlijke opbrengsten .................................................................................................................... 239.320,09
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Brandschades en diverse uitzonderlijke kosten ................................................................................................ 53.313,58
............................................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. VOL 5.11BE 0400.032.156

First - VOL2015 - 24 / 46



110 | Jaarverslag 2014

BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 ........................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 153,47
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 153,47
Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 7.295,27
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 7.295,27
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

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

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

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

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

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 ........................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 ........................
Andere actieve latenties

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

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

................................................................................................................................................... ........................
Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................

Uitsplitsing van de passieve latenties
................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................... ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 351.302,76 220.467,74
Door de onderneming ................................................................................... 9146 1.258.172,01 1.377.905,71

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 1.538.585,97 1.409.039,19
Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 824.298,95
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 551.840,00

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 ........................
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 9202 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN
OPGENOMEN

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
saldo aannemerscontracten nieuwbouw en renovaties ..................................................................... 14.092.211,71
............................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................. ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
............................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................. ........................

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF
DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN
TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT
VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 ........................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 17.140,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 1.500,00
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 4.005,00
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 339 .......... .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

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

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 155,0 95,0 60,0
Deeltijds ................................................................................... 1002 32,0 10,0 22,0
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 178,5 102,4 76,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 223.792 133.715 90.077
Deeltijds ................................................................................... 1012 33.795 10.411 23.384
Totaal ....................................................................................... 1013 257.587 144.126 113.461

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 8.388.509,54 5.254.315,18 3.134.194,36
Deeltijds ................................................................................... 1022 1.204.172,22 385.337,89 818.834,33
Totaal ....................................................................................... 1023 9.592.681,76 5.639.653,07 3.953.028,69

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 ........................ ........................ ........................

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 167,3 93,5 73,8
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 239.212 135.416 103.796
Personeelskosten ......................................................................... 1023 8.524.727,32 4.825.779,96 3.698.947,36
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 ........................ ........................ ........................
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 156 30 177,3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 150 29 170,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 2 ........................ 2,0
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................
Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 4 1 4,5

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 95 8 100,8

lager onderwijs .................................................................... 1200 91 8 96,8
secundair onderwijs ............................................................ 1201 2 ........................ 2,0
hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 1 ........................ 1,0
universitair onderwijs .......................................................... 1203 1 ........................ 1,0

Vrouwen .................................................................................. 121 61 22 76,5
lager onderwijs .................................................................... 1210 59 22 74,5
secundair onderwijs ............................................................ 1211 1 ........................ 1,0
hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 1 ........................ 1,0
universitair onderwijs .......................................................... 1213 ........................ ........................ ........................

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................
Bedienden ............................................................................... 134 67 16 78,7
Arbeiders ................................................................................. 132 89 14 98,6
Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 0,2 ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 338 ........................
Kosten voor de onderneming ......................................................................................... 152 17.559,02 ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 27 5 29,3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 11 2 12,0
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 15 2 15,8
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................
Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 1 1 1,5

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 30 6 33,1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 9 4 11,3
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 16 2 16,8
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 4 ........................ 4,0
Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 1 ........................ 1,0

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 1 2 2,3
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................
Afdanking ................................................................................. 342 3 1 3,5
Andere reden ........................................................................... 343 26 3 27,3

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming ....................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 ........................ 5811 ........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 ........................ 5812 ........................
Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 ........................ 5813 ........................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 ........................ 58131 ........................
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 ........................ 58132 ........................
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 ........................ 58133 ........................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 93 5831 58
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 693 5832 492
Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 12.541,16 5833 18.960,06

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................
Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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WAARDERINGSREGELS

Op 30/06/2011 fuseerden de  huisvestingmaatschappijen WoninGent cvba-so, Huisvesting Scheldevallei
cvba-so en De Goede Werkmanswoningen cvba-so (fusie door opslorping waarbij WoninGent cvba-so
optrad als opslorpende entiteit).

Onder  I. worden die waarderingsregels uiteengezet per gefuseerde maatschappij welke per 31/12/2011
nog steeds gelden, behoudens afwijkende vermelding onder II..

Onder II. worden gewijzigde / nieuwe waarderingsregels geldend vanaf 2011 uiteengezet

I.      WAARDERINGSREGELS VAN DE GEFUSEERDE MAATSCHAPPIJEN ZOALS DEZE GOLDEN PER 31/12/2010

WAARDERINGSREGELS EX HUISVESTING SCHELDEVALLEI CVBA-SO

Volgens de beslissing van de raad van bestuur worden de samenstellende elementen van het
patrimonium in de inventaris tegen de aankoopprijs of de waarde van opbouw vermeld, de schulden
en de schuldvorderingen tegen het nog verschuldigd bedrag. In de aankoopprijs of waarde van opbouw
zijn de intercalaire interesten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben op de periode
die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat.
De afschrijvingen worden berekend voor :
- verhuurde woningen over 66 jaar, op basis van 1,5% van de 5/6e van de totale waarde, grond
   inbegrepen
- verhuurde woningen na 1997 over 50 jaar, op basis van 2% van de totale waarde.

Patrimonium Gentbrugge
De garages, autoboxen en bergplaatsen :
- wanneer zij in de woningen in- of aangebouwd zijn, worden zij tegelijkertijd met en op dezelfde
wijze
   als deze laatste afgeschreven
- wanneer zij "in reeksen" gebouwd zijn - jaarlijkse afschrijving van 5%
- de liften over 30 jaar
- machines, kantoormaterieel en meubilair over 10 jaar
- woninguitrusting - waterverwarmers, gasconvectoren en keukenblokken over 10 jaar

- de gerenoveerde woningen van voor 1997 worden afgeschreven op 1,5% van de kostprijs
- de renovatie van 1997 worden afgeschreven op termijnen van 15, 33 of 50 jaar
- kapitaalsubsidies van voor 1997 worden afgeschreven op 1,5% van de totale waarde
- uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies worden afgeschreven op 1,5% op 5,15% van de totale
waarde.
- kapitaalsubsidies vanaf 1997 worden afgeschreven op 2% van de totale waarde.
- uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies vanaf 1997 worden afgeschreven op 2% van de totale
   waarde
- administratief gebouw over 33 jaar
- informaticamaterieel over 5 jaar

Patrimonium Ledeberg
- de garages, autoboxen en bergplaatsen over 40 jaar
- de installaties voor centrale verwarming over 30 jaar
- de liften over 30 jaar
- de installaties en gereedschappen over 10 jaar
- het meubilair op 20 jaar
- het kantoormaterieel op 10 jaar
- het rollend materieel over 5 jaar
- de licenties (software) over 3 jaar

Inzake handelsvorderingen op ten hoogste één jaar :
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Vanaf boekjaar 2005 wordt een algemene waardevermindering voor achterstallige huurbedragen en
vorderingen op vertrokken huurders aangelegd ten belope van 80%  van de openstaande saldi.

Inzake jaarlijkse afschrijvingen van materiële vast activa :
vanaf  boekjaar 2003 worden de investeringen van het boekjaar pro rata temporis afgeschreven
startens vanaf de maand van de investeringsfactuur.

WAARDERINGSREGELS EX DE GOEDE WERKMANSWONINGEN CVBA-SO

Vaststelling regels inzake de waarderingen in de inventaris, de vaststelling en de aanpassing van
de afschrijvingen,waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten. De raad van
Bestuur
beslist :
- de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris worden vermeld tegen de
aankoopprijs of de waarde van de opbouw, de schulden en schuldvorderingen tegen het nog
verschuldigde bedrag.
- de afschrijvingen worden berekend voor :
* de verhuurde woningen over 66 jaar, op basis van 1,5% van 5/6 of 1,25
* de verhuurde woningen ( nieuw patrimonium vanaf 1997 ) over 50 jaar; afschrijvingsbasis :
   werkelijke kosten, indien de grondwaarde niet gekend is, wordt het bestaande systeem
toegepast ( 1/6 = grondwaarde, 5/6 = waarde werf )
* renovaties volgens de te verwachten levensduur ( 15jr/33jr/50jr )
* de garages, autoboxen en bergplaatsen over 20 jaar
* de installaties voor C.V. over 30 jaar, renovaties over de te verwachten levensduur
* de liften over 30 jaar,  renovaties volgens de te verwachten levensduur
* de uitrusting, bouwplaatsmateriaal, machines, vernieuwing gebouwen over 10 jaar
   uitzondering : kosten klein materieel tot 150 euro worden voor 100 % in de kosten
   opgenomen; ander materieel volgens duurzaamheid ( 3 jaar of 10 jaar ).
* meubilair en kantoormaterieel over 10 jaar met uitzondering van computer, zijnde 3 jaar, GSM
zijnde 3 jaar; kosten klein materieel tot 150 euro worden 100% in kosten opgenomen.
* rollend materieel over 5 jaar
* waterverwarmers over 15 jaar
- de waarderingsregel m.b.t. de voorziening voor grote herstellings-en onderhoudswerken :
   O.b.v. omzendbrief VMSW dd. 17/2/2006 wordt jaarlijks een lijst aangelegd van voorzieningen op
basis van een investerings-en onderhoudsplanning, aangevuld met een voorziening voor onverwachte
werken .

WAARDERINGSREGELS OUD-WONINGENT CVBA-SO

BIJKOMEND PENSIOEN BEDIENDEN.
---------------------------------------------
Opgesteld in 1965.

Principe :

1. Pensioen.
----------------
Bij leven : een aanvullend rustpensioen verzekeren ten belope van 3/4 van de gemiddelde jaarwedde
der laatste vijf jaar, rekening houdend met het wettelijk pensioen op 65 jaar.
Bij overlijden : pensioen vestigen voor weduwen, wezen en reglementair voorziene begunstigden.
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2. Aansluiting.
------------------
Verplicht voor elke bediende.

3. Bijdrage - Toelagen.
-----------------------------
Bijdrage personeel : 1 % van de bruto bezoldiging.
Toelage maatschappij: het saldo van de premie.

4. Lasten en taksen.
---------------------------
Alles ten laste van de maatschappij.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
REGELS INZAKE DE WAARDERING IN DE INVENTARIS, DE VASTLEGGING EN DE AANPASSING VAN DE
AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN, AFBOEKINGEN DUBIEUZE DEBITEUREN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S
EN KOSTEN,
TOEZICHTKOSTEN OP WERVEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Volgens beslissing van de Raad van Bestuur worden samenstellende elementen van het patrimonium in
de inventaris vermeld tegen aankoopprijs of de waarde van opbouw, de schulden en schuldvorderingen
tegen het nog verschuldigde bedrag. In de aankoopprijs of de waarde van opbouw zijn de intercalaire
intresten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben op de periode die de werkelijke
ingebruikstelling van het betrokken aktief voorafgaat.

De waardebepaling van de inventaris "materialen" geschiedt volgens het systeem F.I.F.O.

De afschrijvingen worden berekend voor :

- de verhuurde woningen voor 1997 over 66 jaar, op basis van de totale waarde zonder de grond ;
- de verhuurde woningen vanaf 1997 over 50 jaar, op basis van de totale waarde zonder de grond ;
- de garages, autoboxen en berplaatsen over 20 jaar ;
- de administratieve- en bedrijfsgebouwen over 33 jaar ;
- de installatie voor centrale verwarming over 20 jaar;
- de liften over 20 jaar;
- de waterverwarmers over 10 jaar;
- het meubilair en machines over 10 jaar ;
- het elektronisch materiaal over 5 jaar ;
- de autovoertuigen over 5 jaar;

De voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken worden samengesteld op basis van de
prognose van de technische dienst.

De toezichtkosten op werven worden geactiveerd.

Dubieuze debiteuren : Wanneer een vertrokken huurder schulden heeft en deze niet betaalt of
onvoldoende betaalt dient deze vordering dubieus te worden gemaakt. Op dat moment moet er ook een
waardevermindering worden toegepast voor het gedeelte van de vordering waarover onzekerheid van
inning bestaat. Deze waardevermindering bedraagt 100 % van de schuld. Indien er een jaar nadien nog
een grote onzekerheid is over de inning van deze schuld mag deze afgeboekt worden.

II.VANAF 2011 GELDENDE NIEUWE OF GEWIJZIGDE WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels materieel vaste activa
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-De aankoopprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde van nieuw gerealiseerde gebouwen of
integrale renovaties welke als materiële vaste activa geboekt worden en waarvan de eerste
afschrijving plaatsvindt in 2011 wordt lineair afgeschreven over een periode van 33 jaar vanaf het
moment van de bedrijfsklaarheid.
-In afwijking van bovenvermelde regel worden de in 2011 door stad Gent ingebrachte woningen
afgeschreven over een periode van :
     20 jaar wanneer het woningen betreft ouder dan 20 jaar
     25 jaar indien het woningen betreft jonder dan 30 jaar

Waarderingsregels vorderingen en toerekening van betalingen
1 Zittende huurders
Alle huurders met een achterstal, die werden doorgegeven aan een advocaat, worden op 31 december
van het jaar waarop de huurachterstand betrekking heeft, geboekt als dubieus. Wanneer later blijkt
dat er nog sommen te recupereren waren, worden deze teruggenomen.
In voorkomend geval worden waardeverminderingen geboekt ten bedrage van het gedeelte van deze
vorderingen waarover onzekerheid bestaat aangaande de betaling ervan. Deze waardeverminderingen
kunnen desgevallend forfaitair worden bepaald.

2 Vertrokken huurders
Vorderingen die betrekking hebben op vertrokken huurders die sedert minimaal zes maanden geen
huurder van de sociale huisvestingsmaatschappij meer zijn , worden beschouwd als dubieuze
vorderingen.
Op deze vorderingen wordt een waardevermindering geboekt ten bedrage van 100% van de nominale
waarde van deze vorderingen, behalve wanneer er concrete elementen zijn die een lagere
waardevermindering verantwoorden.

3 Afboeking dubieuze vorderingen
De definitieve afboeking van dubieus geboekte vorderingen gebeurt wanneer blijkt dat de vordering
als definitief verloren moet worden beschouwd. Een document ter staving hiervoor kan een vonnis
zijn, een document van de advocaat of deurwaarder.
Voor dossiers waar geen procedure werd opgestart (wegens te gering bedrag van de vordering), kan de
Raad van Bestuur beslissen ze af te boeken.
Ontvangen betalingen voor dossiers welke definitief werden uitgeboekt, worden als uitzonderlijke
opbrengsten geboekt (rekening 76).

4 Toerekening van betalingen
1.      De huurder heeft slechts één schuld tegenover WoninGent
De toewijzing van de betaling gebeurt aan de enige openstaande schuld.
2.      De huurder heeft meerdere schulden tegenover WoninGent
 De schuld tegenover WoninGent kan bestaan uit meerdere van elkaar onderscheiden posten  met name:
•       Huur en huurlasten
•       Huurwaarborg
•       Herstellingsfacturen
•       Intresten
•       Gerechtskosten
•       Afrekening diensten en /of verbruiken
De huurder die verscheidene schulden heeft tegenover WoninGent heeft het recht om, wanneer hij
betaalt, te verklaren welke schuld hij wil voldoen.
Wanneer met de betaling niet de gehele schuld wordt voldaan en/of de huurder niet verklaart welke
schuld hij wil voldoen, gebeurt de toerekening als volgt :
1.      Toerekening aan eventuele verschuldigde intresten – de oudste eerst – cfr. artikel 1254 van
het Burgerlijk Wetboek.
2.      Toerekening aan openstaande gerechtskosten
3.      Toerekening aan openstaande herstellingsfacturen
4.      Toerekening aan openstaande afrekening diensten en/of verbruiken
5.      Toerekening aan maandelijkse betaling voor de samenstelling van de huurwaarborg
6.      Toerekening aan  huur en huurlasten
Binnen elke groep gebeurt de toerekening eerst op de oudste schuld.
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KAPITAALSUBSIDIES

Art. 100,5° C van het W. Venn bepaalt dat het bedrag over het afgesloten boekjaar van de kapitaal-en
rentesubsidies uitbetaald of toegekend door openbare besturen of instellingen,
dient opgenomen te worden in de toelichting van de jaarrekening.
Bijgevolg delen wij u mee dat onze maatschappij in de loop van het boekjaar 2014 kapitaalsubsidies
heeft toegekend gekregen t,b,v, € 81,730,90. Er werden voor € 37,314,68 kapitaalsubsidies
uitbetaald.
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JAARVERSLAG
WoninGent CVBA-SO
                                                        Lange Steenstraat 54
                                                        9000 GENT

JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2014
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR (art. 95 en 96 Wetboek van Vennootschappen)
Wij hebben de eer U verslag uit te brengen over de uitoefening van ons mandaat tijdens het boekjaar
2014.
1.      Overzicht van de resultaten en positie van het bedrijf
In de jaarrekening per 31/12/2014 wordt de positie van de vennootschap als volgt voorgesteld :
Vaste activa :          € 470.645.351,81        Eigen vermogen :                        €
233.276.486,39
Vlottende activa :      € 42.342.149,04 Voorz.en uitgestelde belastingen :      €    11.178.367,46
Schulden lange termijn:                 €  247.464.883,17
Schulden korte termijn :                € 21.067.763,83
Totaal :                        € 512.987.500,85        Totaal :
€ 512.987.500,85

Voornaamste mutaties in het actief :
Vaste activa :
Het materieel vast actief bedraagt € 470.622.973,41 t.o.v. € 476.206.979,61.

Vlottende activa :
De voorraad onroerende goederen voor verkoop is gestegen tot € 3.577.273,42 (koopappartementen)
De liquide middelen  bedragen € 31.311.658,79 , een toename  met € 1.586.994,38.

Voornaamste mutaties in het passief :
Eigen vermogen :
Daling van het eigen vermogen met € 4.463.531,03,  ingevolge het verlies van het boekjaar  en de
verrekening van de kapitaalsubsidies.
Het variabel gedeelte van het kapitaal verminderde met € 240 ingevolge uittreding van vennoten.

Voorzieningen :
De voorzieningen voor grote onderhouds-  en herstellingswerken is gedaald met € 586.139,80 en
bedraagt € 7.983.786,30 €.

Schulden op lange termijn :
Toename van de schulden op lange termijn met € 26.615.413,50 door opname van leningen bij de VMSW.
Deze toename is grotendeels te verklaren door de opname van leningen bij de VMSW ter financiering
van de aankoopprijs ad. € 25.100.000 voor de aankoop van 255 stadswoningen dd. 2011.

Schulden op korte termijn :
De schulden op korte termijn zijn met € 25.652.080,58 gedaald van € 45.402.694,65 tot €
19.750.614,07.
De schuld op korte termijn voor de aankoop van 255 stadswoningen ad € 25.100.000 is weggevallen
door opname van financiering bij de VMSW (zie hierboven).

Het resultaat over het boekjaar kan als volgt worden samengevat :
Bedrijfsopbrengsten :                           € 39.465.685,96
Bedrijfskosten :                                        -€ 39.354.684,29
        Bedrijfsresultaat :                             € 111.001,67

Financiële opbrengsten:                 €       1.855.611.72
Financiële kosten :                                  - € 5.029.224,28
        Financieel resultaat :                          - € 3.173.612,56

Uitzonderlijke opbrengsten :                    €     362.926,07
Uitzonderlijke kosten :                         - €    451.042,61
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        Uitzonderlijk resultaat :                               - € 88.116,54

Onttrekking aan de uitgestelde belasting :              € 83.473,69

Belastingen op het resultaat :                          - € 7.295,27
Onttrekking aan de belastingvrije reserves :            €   80.233,99
Te verwerken resultaat :                                - € 2.994.315,02

Vergelijkende tabel resultatenrekening 2013 – 2014 :

        2013    2014

KOSTEN

Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -1.062.157,71   -1.902.725,23
Diensten en diverse goederen    -10.687.812,23  -10.249.457,28
Bezoldigingen sociale lasten en pensioenen      -8.524.727,32   -9.592.681,76
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen   -16.274.312,16  -14.966.453,22
Andere bedrijfskosten   -2.710.219,66   -2.643.366,80
Financiële kosten       -5.068.577,94   -5.029.224,28
Uitzonderlijke kosten   -93.668,22      -451.042,61
Belastingen op het resultaat    -2.261,49       -7.295,27
Overboeking naar de uitgestelde belastingen     0,00    0,00

TOTAAL KOSTEN   -44.423.736,73  -44.842.246,45

Omzet   33.570.633,43   34.756.084,76
Geproduceerde vaste activa      43.837,45       23.794,61
Andere bedrijfsopbrengsten      4.264.541,94    4.685.806,59
Financiële opbrengsten  1.660.681,82    1.855.611,72
Uitzonderlijke opbrengsten      3.562.034,13    362.926,07
Terugneming van fiscale voorzieningen   3.047,53        0,00
Onttrekking aan de belastingvrije reserves      164.265,79      163.707,68

TOTAAL OPBRENGSTEN      43.269.042,09   41.647.265,15

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR      -1.154.694,64   -2.994.315,02

Aan kostenzijde noteren we vooral :
-       Toename van de rubriek aankopen handelsgoederen met € 0.840 mio o.a. wegens geboekte
voorraadwijzigingen op koopwoningen/appartementen
-       Toename van de loonkosten met 0,87 mio € ( vooral ingevolge impact van bijkomende
aanwervingen in 2013) ;
-       De afschrijvingen zijn gestegen met 0.572 mio € , de provisie voor groot onderhoud en
herstel is afgenomen met € 0.586 mio €.
-       De uitzonderlijke kosten zijn gestegen met 0,357 mio €. Deze toename betreft uitzonderlijke
afschrijvingen op gesloopte gebouwen.

Aan opbrengstenzijde noteren we :
Een stijging van de omzet met € 1.185 mio ingevolge toegenomen omzet uit in 2014 gerealiseerde
verkopen van koopwoningen/appartementen.
-       Een stijging van de andere bedrijfsopbrengsten met 0,412 mio € ( verminderingen op
onroerende voorheffingen die aan de maatschappij toekomen : verminderingen ; boeking van
verminderingen bedrijfsvoorheffing  € 0.201 mio € op rek 74 die voorheen op rek 62 werden geboekt )
-       Een stijging van de financiële opbrengsten met € 0.194 mio, door een hogere verrekening van
de kapitaalsubsidies .
-       Een sterke daling van de uitzonderlijke opbrengsten met 3.199 mio € door een sterke daling
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van meerwaarden op de verkoop van gebouwen en terreinen (€ 3.452.825,71 in 2013 tegenover €
132.605,98 in 2014).

2.      Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar
plaatsvonden
De vennootschap zet haar activiteiten op een consistente manier verder.

3.      Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden.
Er zijn geen dergelijke omstandigheden te melden.

4.      Informatie omtrent de werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling
Gelet op de activiteiten van de vennootschap werden geen werkzaamheden verricht op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.

5.      Voornaamste risico’s en onzekerheden
De risico’s voortvloeiend uit verlies van het onroerende patrimonium (bijvoorbeeld door brand) zijn
afgedekt door de nodige verzekeringen.
De financiering van lopende renovatie-  en nieuwbouwprojecten wordt voorafgaandelijk aan de start
van het project goedgekeurd door de VMSW. Het financieringsrisico is dus ingedekt.
Het risico op wanbetaling vanwege huurders wordt ingedekt door het aanleggen van de nodige
waardeverminderingen.

6.      Inkoop van eigen aandelen of uitgifte van converteerbare obligaties
De vennootschap is niet overgegaan tot de inkoop van eigen aandelen of tot de uitgifte van
converteerbare obligaties.

7.      Milieu impact

De activiteiten van de vennootschap hebben geen milieu-impact.

8.      Gebruik van financiële instrumenten
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel
96,8°  van het Wetboek Vennootschappen

9.      Bijkantoren
De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.
De vennootschap beschikt over volgende vestigingen :
-       Administratief gebouw te Gent Lange Steenstraat 54
-       Administratief Gebouw te Gentbrugge Brusselsesteenweg 477/479
-       Administratief gebouw te Gent Kikvorsstraat 113
-       Magazijn te Gent (Mariakerke) Kale Weg 3

10.     Belang van vermogensrechtelijke aard
Er zijn geen verrichtingen te melden die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 523 van het
Wetboek Vennootschappen (verrichtingen die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
waarbij een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard zou hebben).

11.     Verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van
continuïteit
Uit de balans blijkt een overgedragen verlies waardoor de toepassing van de waarderingsregels
vanuit de veronderstelling van continuïteit dient te worden verantwoord.
Verantwoording :
-       Het eigen vermogen bedraagt €  233.276.486,39
-       Er zijn geen liquiditeitsproblemen
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Ongeacht de overgedragen verliezen, de waarderingsregels blijven het ‘going on’ principe
respecteren.

12.     Resultaatsverwerking
Er zal worden voorgesteld het resultaat van het boekjaar ten belope van - € 2.994.315,02 als volgt
toe te wijzen :
•       Overgedragen verlies vorig boekjaar :           €   11.088.807,61
•       Over te dragen verlies :                                €   14.083.122,63

Wij verzoeken U de voorgestelde jaarrekening, afgesloten per 31/12/2014, te willen goedkeuren en
ons kwijting te verlenen aangaande de uitoefening van ons mandaat tijdens het besproken boekjaar.

Vermelding voorwaarden aanwerving directeur :
De directeur werd aangeworven op 01/06/2009 volgens de richtlijnen zoals uiteengezet in het MB van
22/10/2008 tot bepaling van nadere regels met betrekking tot de interne beheersaspecten en de
onroerende transacties van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Salarisschaal A288 VPS (minimum € 48.430 – maximum € 63.330) met dienstwagen en groepsverzekering.
Managementtoelage van maximum 20%.

Gent, 5 mei 2015
                                                De Raad van Bestuur

Tom Balthazar                   Dirk Holemans                   Rudy Coddens

Marina Hoornaert                Rudi Vander Vennet              Guy Reynebeau

Marc Heughebaert                Sami Souguir                    Sophie Bracke

Guy Serraes                     Alain Clauwaert                 Erwin Lampaert

Cengiz Cetinkaya                Sara De Potter                  Bram Vandekerckhove

BIJZONDER VERSLAG OMTRENT HET TOEZICHT OP HET SOCIAAL OOGMERK (artikel 661,6°  Wetboek van
Vennootschappen)
Gelet op de artikelen 95, 96 en 661,6°  van de wet dd. 7 mei 1999 houdende het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei
1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van
ondernemingen (B.S. 6 februari 2001) :
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Gelet op artikel  1 van de statuten van de vennootschap bevestigt de Raad van Bestuur hierbij dat
tijdens het boekjaar 2014 regelmatig toezicht werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat de
maatschappij overeenkomstig artikel 3  van haar statuten heeft bepaald.
Inzonderheid heeft Raad van Bestuur vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen,
werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk van de
vennootschap te bevorderen.
                                                Gent,  5 mei 2015
                                                De Raad van Bestuur

Tom Balthazar                   Dirk Holemans                   Rudy Coddens

Marina Hoornaert                Rudi Vander Vennet              Guy Reynebeau

Marc Heughebaert                Sami Souguir                    Sophie Bracke

Guy Serraes                     Alain Clauwaert                 Erwin Lampaert

Cengiz Cetinkaya                Sara De Potter                  Bram Vandekerckhove
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CVBA WoninGent 
Lange Steenstraat 54 

9000 Gent 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP  

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  
MET SOCIAAL OOGMERK WONINGENT  

OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2014 
(STATUTAIRE JAARREKENING) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte, 
 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het 
kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de 
jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de 
balans op 31 december 2014, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op 
die datum en de toelichting. 
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VERSLAG OVER DE JAARREKENING – OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD 
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap 
WoninGent over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, opgesteld op grond van 
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een 
balanstotaal van € 512.987.500,85 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een 
verlies van het boekjaar van € - 3.074.549,01. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een 
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude 
of van fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de commissaris 
 
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te 
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de 
internationale controlestandaarden (ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij 
aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren 
teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in 
de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip 
van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de 
jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-
inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking 
die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de jaarrekening die een getrouw 
beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat 
tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en 
van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel. 
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor 
onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om daarop ons oordeel te baseren. 
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Oordeel zonder voorbehoud 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 
financiële toestand van de vennootschap WoninGent per 31 december 2014, alsook 
van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. 
 
 
VERSLAG BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE 
EISEN 
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het 
jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van 
toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het 
Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.  
 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de 
in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van 
bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen 
wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van 
ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen: 
 
- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met 

de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten 
aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. 

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften. 

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

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding 
met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. 
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Gedaan te Aalst op  
 
 
 
 
 
 
Burg. BVBA Van Cauter-Saeys & Co 
Bedrijfsrevisorenkantoor 
Vertegenwoordigd door de heer Willem Van Cauter 
Bedrijfsrevisor - Zaakvoerder 
In de afwezigheid van: 
de Burg. BVBA I. SAEYS - Bedrijfsrevisor 
Met als vaste vertegenwoordiger Inge Saeys 
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DEEL 3: DIENSTVERLENING

WoninGent cvba-so
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent
T 09 235 99 00
F 09 235 99 01
E info@woningent.be
W www.woningent.be


