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DEEL 1: INLEIDEND WOORD VAN DE VOORZITTER

WoninGent heeft een druk jaar achter de rug. Een jaar waarin enorm veel werk is verzet. Een niet altijd even
gemakkelijk jaar ook, waarbij we als tweede grootste huisvestingsmaatschappij van Vlaanderen enkele ingrijpende
momenten ondergingen.
Het voorbije jaar werd WoninGent geregeld aangesproken op de kwaliteit van onze woningen en de te grote
leegstand. Als geen ander weten we dat er investeringen nodig zijn in grote delen van ons patrimonium. Het
patrimonium werd grondig doorgelicht. Daaruit blijkt dat vele panden sterk verouderd zijn en dat in bijna twee derde
van onze gebouwen grondige renovatie-inspanningen nodig zijn. Dit wordt voor de komende jaren een enorme
financiële en organisatorische uitdaging. We rekenen daarbij op de blijvende steun van de Vlaamse overheid en de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Gelukkig bleef het niet bij een doorlichting en werd tijdens het voorbije jaar het patrimonium verder vernieuwd en
uitgebreid. Enkele mooie doorzonappartementen werden opgeleverd en verhuurd. Op Trefil Arbed in Gentbrugge
konden we 44 gezinnen een mooie woning naast een park bezorgen. Ook op de Blaisantvest verhuren we nu 40
nieuwe appartementen.
WoninGent wordt langzaam een volledige sociale huisvestingsmaatschappij die niet enkel sociale woningen verhuurt,
maar ook goedkope koopwoningen aanbiedt. In de A. Kekuléstraat werden twintig koopwoningen opgeleverd en in
het project Malpertuus zijn nog eens 22 koopwoningen klaar voor opstart.
Zeven projecten waren in 2013 in uitvoeringsfase, goed voor 263 nieuwe of gerenoveerde woningen. Zo werd er
in de Jan van Haelststraat voor gekozen om de 44 verouderde en te kleine duplexappartementen grondig om te
bouwen tot 22 eengezinswoningen met twee of drie slaapkamers én een leuk tuintje. Ook het grote complex in het
A. Papeleupark kreeg een grondige opfrisbeurt met een nieuw ventilatiesysteem met warmterecuperatie, net zoals
de 71 appartementen in de residentie Olympia.
WoninGent zet zich in om elke dag stappen vooruit te zetten. Met het project Interne Controle en
Organisatiebeheersing (ICO) wil WoninGent de grote organisatorische uitdagingen die verbonden zijn aan de
schaalvergroting op een gestructureerde manier aanpakken. De drie samengesmolten maatschappijen en de dienst
stadswoningen voerden elk afzonderlijk een ander beleid, zowel op vlak van verhuring als onderhoud en renovatie.
De afspraken en methodes moeten beter op elkaar afgestemd worden, zodat de inspanningen van onze 190
medewerkers nog meer resultaten kunnen geven. Zo was 2013 een jaar waarin de Technische Dienst de voorbereiding
trof naar een coherent renovatie- en herstelbeleid en de Afdeling Verhuur een grondige reorganisatie kreeg.
Het is immers absoluut nodig de leegstand terug te dringen en het aantal toewijzingen te verhogen.
De Visitatiecommissie van de Vlaamse regering bezocht in oktober WoninGent om onze werking
te beoordelen. Op grond van de eerste vaststellingen van de Visitatiecommissie en vele
interne brainstormsessies, werkten we aan een beleidsplan voor 2014-2019 dat afzonderlijk zal
worden voorgesteld.
Als WoninGent op korte tijd, als nieuwe fusiemaatschappij, zeer veel bijgeleerd heeft, dan is dat
eerst en vooral de verdienste van alle 190 medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in om de
huurders zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Daarvoor werken ze ook vaak
samen met andere partners, zoals onder meer het OCMW, de Centra voor Algemeen
Welzijnswerk, de Vlaamse overheid, de VMSW en de Gentse stadsdiensten. Langs
deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking.
De uitdagingen zijn groot. Er is nog heel veel werk te verrichten. Maar het doel is
de inspanning waard.

Tom Balthazar,
Voorzitter
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1

MISSIE WONINGENT
Statuten goedgekeurd op 30 juni 2011 – Art. 4.

De vennootschap heeft als doel:

1

2

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.

3
4

Gronden en panden verwerven voor de
realisatie van sociale woonprojecten en de
terbeschikkingstelling van percelen in sociale
verkavelingen.
Alle handelingen stellen en initiatieven nemen
ter bevordering van betaalbaar wonen.

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.

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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EEN NIEUW BESTUUR
In het jaar 2013 kende WoninGent een bestuurswissel. De algemene vergadering stelde op 16 mei 2013 de nieuwe
bestuursleden aan. Vervolgens verkoos de raad van bestuur d.d. 25 mei 2013 de voorzitter, ondervoorzitter,
het dagelijks bestuur en het toewijscomité.

Nieuw bestuur en directie

BESTUUR TOT 16 MEI 2013
RAAD VAN BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR

CODDENS RUDY

Voorzitter

CODDENS RUDY

Voorzitter

SOUGUIR SAMI

Ondervoorzitter

SOUGUIR SAMI

Ondervoorzitter

BRACKE SOFIE

Bestuurder

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

CLAUWAERT ALAIN

Bestuurder

SERRAES GUY

Bestuurder

HOORNAERT MARINA

Bestuurder

BRACKE SOFIE

LAMPAERT PIET

Bestuurder

Vervangend
bestuurder

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

HOORNAERT MARINA

ROEGIERS JAN

Bestuurder

Vervangend
bestuurder

SEGERS CATHARINA

Bestuurder

SERRAES GUY

Bestuurder

VAN DER HAEGHEN MELISSA

Bestuurder

VAN PEE JEF

Bestuurder

VANDER VENNET RUDI

TOEWIJSCOMITÉ

CODDENS RUDY

Voorzitter

REYNEBEAU GUY

Vervangend
voorzitter

Bestuurder

SOUGUIR SAMI

Bestuurder

VANHEE JAN

Bestuurder

BRACKE SOFIE

Bestuurder

WIJNAKKER FRANK

Bestuurder

HOORNAERT MARINA

Vervangend
bestuurder

SERRAES GUY

Vervangend
bestuurder

8 | Jaarverslag 2013

BESTUUR VANAF 16 MEI 2013
RAAD VAN BESTUUR

TOEWIJSCOMITÉ

BALTHAZAR TOM

Voorzitter

BALTHAZAR TOM

Voorzitter

HOLEMANS DIRK

Ondervoorzitter

SOUGUIR SAMI

BRACKE SOFIE

Bestuurder

Vervangend
voorzitter

CLAUWAERT ALAIN

Bestuurder

HEUGHEBAERT MARC

Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ

Bestuurder

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

CODDENS RUDY

Bestuurder

BRACKE SOFIE

Vervangend
bestuurder

DE POTTER SARA

Bestuurder

CETINKAYA CENGIZ

HEUGHEBAERT MARC

Bestuurder

Vervangend
bestuurder

HOORNAERT MARINA

Bestuurder

HOORNAERT MARINA

LAMPAERT PIET

Bestuurder

Vervangend
bestuurder

LYSSENS-DANNEBOOM MIGUEL

Bestuurder tot
2-12-2013

DIRECTIE

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

WOUTERS KARIN

SERRAES GUY

Bestuurder

Algemeen
directeur

SOUGUIR SAMI

Bestuurder

RYSERHOVE PLAS

VANDER VENNET RUDI

Bestuurder

Directeur
Departement
Verhuur en Sociale
Dienstverlening

D’HOOGHE JACQUES

Directeur
Departement
Patrimonium

DAGELIJKS BESTUUR

BALTHAZAR TOM

Voorzitter

HOLEMANS DIRK

Ondervoorzitter

REYNEBEAU GUY

Bestuurder

SOUGUIR SAMI

Bestuurder

DE POTTER SARA

Vervangend
bestuurder

HEUGHEBAERT MARC

Vervangend
bestuurder

SERRAES GUY

Vervangend
bestuurder
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3

INTERNE CONTROLE EN ORGANISATIEBEHEERSING
In 2013 ging WoninGent van start met het project Interne
Controle en Organisatiebeheersing (verder ICO). Zoals
de term ICO aangeeft, heeft dit project als doelstelling
om een uniforme en methodische werkwijze binnen
de organisatie te introduceren en te implementeren,
en dit op alle niveaus. Het project ICO wil ook de
interne controle doorvoeren in alle onderdelen van de
organisatie. Tijdens en onmiddellijk na de ingrijpende
fusie in 2011, waarbij ook de stadswoningen werden
ingebracht, was WoninGent immers genoodzaakt
om een pragmatische aanpak te volgen en dit om de
dienstverlening en werking te vrijwaren.

Met een aanpak van onder naar boven toe, wil
WoninGent de volledige organisatie betrekken bij het
uitwerken van voorstellen om zowel de interne werking
als de externe dienstverlening te optimaliseren.
In 2013 werden de medewerkers vertrouwd gemaakt met
de gekozen methodieken (COSO) en de instrumenten
(actieplan, werkgroepfiches en procestekeningen).
In 2014 zal WoninGent sterk inzetten op de effectieve
uitwerking van ICO en het inpassen van de methodieken
en instrumenten in de dagelijkse werking van de
organisatie.

Op basis van een doorlichting van de organisatie en van
gesprekken met verschillende medewerkers, werd een
actieplan opgesteld.

4

BEZOEK VISITATIECOMMISSIE
Op 22 en 23 oktober 2013 bezocht de Visitatiecommissie
van de Vlaamse regering voor de eerste keer WoninGent
om de sociale huisvestingsmaatschappij te beoordelen
op 24 operationele doelstellingen binnen zes domeinen1:
woningbeschikbaarheid, kwaliteit van de woningen
en de woonomgeving, betaalbaarheid, sociaal beleid,
interne werking en financiële leefbaarheid en tot slot
klantvriendelijkheid. Het doel van de visitaties is om de
prestaties van de sociale huisvestingmaatschappijen
waar mogelijk te verbeteren, vanuit een constructieve
ingesteldheid. De Visitatiecommissie beoordeelde
WoninGent op de prestaties geleverd tijdens het fusiejaar
2011 en het jaar 2012. Aangezien het de eerste keer is dat
WoninGent gevisiteerd werd en de maatschappij net een
ingrijpende organisatieverandering heeft meegemaakt,
zullen de resultaten als nulmeting gelden.

de sociale huisvestingsmaatschappij en in het
veld: directie, raad van bestuur, personeel, sociale
huurders, het Gensh!, OCMW, lokale bestuurders,
ambtenaren en welzijnswerkers werden allemaal
geïnterviewd. Daarnaast analyseerde de commissie de
prestatiedatabank, waarbij de data met betrekking tot
onder andere de huurders, woningen en personeel van
WoninGent vergeleken werden met die van alle andere
sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen.
Het is de bedoeling dat alle 100 Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappijen elke vier jaar gevisiteerd
zullen worden.
Het eindrapport van de Visitatiecommissie volgt in het
voorjaar van 2014.

Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van de
werking van WoninGent en de omgevingsfactoren
die een invloed hebben op deze werking, sprak de
commissie apart met verschillende actoren binnen
1

 esluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale
B
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen.
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1

VERHUUR EN VERKOOP SOCIALE WONINGEN – SOCIALE DIENSTVERLENING
1.1. Doelstellingen Departement Verhuur en Sociale Dienstverlening – Verkoop
In het algemeen beoogt het Departement Verhuur en Sociale Dienstverlening – Verkoop:
• een
 correcte en snelle afhandeling van de administratieve dossiers van huurders, kopers en kandidaten;
• een
 minimum aan leegstaande panden in het eigen patrimonium via een maximaal mogelijk aantal toewijzingen
met respect voor het wettelijk kader (KSH2);
• een minimum aan achterstallige huurgelden;
• een laagdrempelig onthaal en vlotte dienstverlening;
• de coördinatie van alle onroerende transacties;
• klachtenbehandeling volgens de bepalingen van het Klachtendecreet.

1.2. Afdeling Verhuur
Reorganisatie Afdeling Verhuur
2013 betekende voor de Afdeling Verhuur een grondige,
verdere uitbouw van de werkprocessen- en procedures.
Prioritair hierbij zijn de aanpak van de leegstand en de
huurachterstand. Aangezien het verhuren van sociale
woningen strikt gereglementeerd is, dient de Afdeling
Verhuur in te staan voor een snelle en vlotte doorstroom
van de administratie. In 2012 onderwierp de Afdeling
Verhuur haar werkmethode sinds de fusie daarom aan
een grondige analyse. Dit resulteerde in 2013 in een
aanpassing van de werking en structuur van de afdeling:
• De
 aanvankelijke opsplitsing in een frontoffice en een
backoffice diende herbekeken te worden, aangezien
de taken en procedures vaak verder reikten dan deze
opsplitsing. Zo behelst het luik frontoffice veel meer
dan enkel baliewerk. Omgekeerd zijn de backofficemedewerkers ook rechtstreekse contactpersoon
voor huurderskwesties zoals contractbesprekingen,
dossierwijzigingen, betalingsopvolging ...
Daarom werd vanuit klantgericht oogpunt de Afdeling
Verhuur opgedeeld in drie teams: een team dat alle
zaken verbonden aan kandidaat-huurders behandelt,
een team dat instaat voor de toewijzingen en een team
dat alle huurdersadministratie verzorgt. De indeling van
de teams werd bepaald op basis van de specialisaties
van de medewerkers.
• De balies voor de kandidaat-huurders, de huurders
en de contractbesprekingen werden opgesplitst. Deze
opsplitsing werd in 2012 door de raad van bestuur
goedgekeurd en ging in maart 2013 praktisch in
uitvoering. Kort samengevat werd het zwaartepunt
2

van de baliewerking verlegd naar de vestiging in
de Kikvorsstraat, waar de Afdeling Verhuur en
alle administratieve dossiers ook fysiek gevestigd
zijn. Inschrijvingen worden geconcentreerd in de
Kikvorsstraat, waar twee vaste balies voor kandidaathuurders zijn. Deze balies zijn vier ochtenden per week
open en zijn vrij toegankelijk. Zittende huurders kunnen
nog steeds aan de balies in de drie vestigingen terecht.
Zij kunnen ’s middags ook op afspraak spreken met een
medewerker in de Kikvorsstraat. Contractbesprekingen
gebeuren op afspraak in een aparte ruimte. Tijdens de
contractbespreking krijgen nieuwe huurders ook een
pak informatie over de werking van WoninGent, de
huisregels, gebouwspecifieke zaken …
WoninGent besteedde bij de reorganisatie van
haar baliewerking veel aandacht aan een tijdige en
duidelijke communicatie met haar klanten en andere
externe belanghebbenden. Zo werden er folders
ontwikkeld voor de woonwinkels van de Stad Gent,
OCMW, de Huurdersbond, Gensh! … Ook in het
bewonerskrantje en in alle andere communicatie was
er speciale aandacht voor de gewijzigde openingsuren.
• Er werd een cel toewijzingen gecreëerd. Deze cel focust
zich op het verhogen van het aantal toewijzingen
en het significant terugdringen van de leegstand in
samenwerking met de nieuwe Afdeling Herverhuring
Patrimonium (zie pagina 19).
• De cel huurachterstand kreeg versterking. De
uitbreiding van de cel huurachterstand laat de
medewerkers toe om huurders met huurachterstand op
maat en strikter op te volgen (zie pagina 18).

 aderbesluit Sociale Huur (KSH) = Origineel van 12.10.2007 – in voege sinds 01.01.2008 – intussen meerdere wijzigingen. Laatste wijziging door het besluit van de Vlaamse Regering van 4.10.2013
K
tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid en het ministerieel besluit van 2.12.2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid.
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Baliewerking: een laagdrempelig onthaal
De balie is het eerste persoonlijke contact voor huurders
en kandidaat-huurders met WoninGent. Daarom
investeert de Afdeling Verhuur veel tijd en energie in een
professioneel en laagdrempelig onthaal. Personeelsleden
worden opgeleid tot competente medewerkers die de
wetgeving beheersen en die op een professionele manier
communiceren op maat. De baliewerking is georganiseerd
op drie locaties met een verschillend doelpubliek en
verschillende openingsuren (zie pagina 14). Huurders en
kandidaat-huurders melden zich met verschillende vragen
en om verschillende redenen aan bij de balie. Dit blijkt uit
het overzicht van de meest voorkomende vragen, alsook
van het aantal bezoekers aan de balie in 2013. Er zijn
duidelijke pieken vast te stellen in de bezoekersaantallen
tijdens de periode van de actualisering en jaarlijkse
huurprijsberekening.
BALIE
LANGE STEENSTRAAT

SOORT KLANT

SOORT VRAAG

kandidaat-huurders

• inschrijving
• actualisering
• s tand van zaken of wijziging
kandidatendossier
• uitnodiging bezichtiging
•…

huurders

•h
 uurprijsberekening
•o
 pzegging
• gewijzigde gezinssituatie
of inkomen
•m
 utatie3-aanvraag
• a dministratieve rechtzetting
• t echnische vragen
•…


Tabel aantal bezoekers 4
Herziening huurprijs 2013
(2)
Actualisering kandidaat-huurders
(3)
Huurprijsberekening 2014
(1)

BALIE
BRUSSELSESTEENWEG

BALIE KIKVORSSTRAAT

TOTAAL

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
aantal
bezoekers/
sessie
(4 /maand)

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
aantal
bezoekers/
sessie
(4/maand)

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
aantal
bezoekers/
sessie
(16/maand)

JANUARI

275

69

106

27

446

28

827(1)

FEBRUARI

200

50

95

24

430

27

725

MAART

99

25

47

12

691

43

837

APRIL

253

63

138

35

1.459

91

1.850(2)

MEI

81

20

27

7

896

56

1.004(2)

JUNI

100

25

61

15

770

48

931(2)

JULI

93

23

592

37

685

AUGUSTUS

41

10

555

35

596

SEPTEMBER

43

11

52

13

921

58

1.016(3)

OKTOBER

84

21

64

16

933

58

1.081(3)

NOVEMBER

50

13

42

11

651

41

743

DECEMBER

99

25

34

9

958

60

1.091(3)

1.418

30

666

17

9.302

49

11.386

TOTAAL

Mutatie = een verhuizing van een huurder van WoninGent binnen het patrimonium van WoninGent
Deze tabel geeft het totale aantal bezoekers weer en niet het aantal unieke bezoekers. Indien eenzelfde persoon zich verschillende keren heeft aangemeld aan
de balie, worden alle bezoeken meegeteld. Vanaf 1 maart 2013 dienden kandidaat-huurders zich in de vestiging in de Kikvorsstraat in te schrijven.
3

4
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Wachtlijsten: actualisering 2013
en aantal unieke kandidaten
De vier databanken met de kandidatenregisters van
de vroegere fusiepartners werden eind maart 2013
samengevoegd na een uitgebreide voorbereidingsen testfase. Een groot aantal kandidaten was
in verschillende registers ingeschreven. Deze
kandidatendossiers werden ontdubbeld.

Op 31 december 2013 stonden 6.288
unieke kandidaat-huurders op de wachtlijst.
Verhuringen en opzeggen
In 2013 werden er 523 woningen toegewezen door het
Toewijscomité6 (verder TC). In 254 gevallen ging het
om de verhuizing van een zittende huurder binnen het
patrimonium. Dit betrof vooral voorrangsmutaties7 (180).
269 woningen werden toegewezen aan kandidaten die
nog niet bij WoninGent huurden.

Na de eenmaking telde het kandidatenregister 8.985
unieke kandidaten.
In het voorjaar van 2013 dienden al deze 8.985
kandidaat-huurders hun inschrijving opnieuw te
bevestigen tijdens de tweejaarlijkse actualisering5.
Het ging om de eerste actualisering sinds de
fusie en sinds de eenmaking van de databanken.
WoninGent informeerde de kandidaat-huurders via
de actualiseringsbrief dan ook over hun nieuwe
volgnummer en over het eengemaakte patrimonium.
59% van de kandidaat-huurders reageerde op de eerste
oproep tot actualisering. Kandidaat-huurders die niet
reageerden, ontvingen een herinneringsbrief. Deze
herinneringsbrief kende een responsgraad van amper
10%. WoninGent diende 2.809 kandidaat-huurders te
schrappen (wat gelijk staat aan bijna 1 op 3) omdat
zij niet (tijdig) reageerden. 62 kandidaat-huurders
werden geschrapt omdat zij niet langer voldeden aan de
inkomstenvoorwaarden. 161 dossiers werden op eigen
niet (tijdig)
inkomen te hoog
zelf
Kandidatuur
verzoek
geschrapt.
gereageerd
uitgeschreven
bevestigd
31%

1%

2%

66%

TOEWIJZINGEN 2013

INTERNE
KANDIDATEN

EXTERNE
KANDIDATEN

75+ die de woning moet
verlaten

4

4

chronologie

33

181

onbewoonbaar /
ongeschikt / verslag
wooninspecteur

1

7

onteigening

0

1

verplichte herhuisvesting

33

0

versnelde toewijs
wegens bijzondere
omstandigheden van
sociale aard

3

3

180

0

daklozenprotocol OCMW

0

41

begeleid zelfstandig
wonen
interne
externe

0

32

254

269

voorrangsmutatie

kandidaten
TOTAAL 254

kandidaten
269

Actualisering 2013
Toewijzingen

2.809
5.953
62

269

254

161

niet (tijdig) gereageerd
inkomen te hoog
zelf uitgeschreven
kandidatuur bevestigd

interne kandidaten
externe kandidaten

 inisterieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor
M
kandidaat-huurders - 30.07.2008.
6
Toewijscomité (TC) = Het Toewijscomité van WoninGent beslist over het toewijzen van een sociale woning aan een huurder.
7
Voorrangsmutatie = Prioritaire verhuizing binnen het patrimonium wegens rationele bezetting (= aantal personen of fysieke toestand van personen).
5
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mutatie

verhuis naar
woning niet van
WoninGent
266
173

De Afdeling Verhuur verwerkte in 2013 ook 688
opzeggingen. De voornaamste redenen voor opzegging
waren de verhuis van de huurder naar een andere
woning binnen het patrimonium (266), de verhuis van
de huurder naar een woning die niet van WoninGent is
of de aankoop van een woning (173), het overlijden van
de huurder (133) en rusthuisopname (82). WoninGent
diende ook 34 huurders uit te zetten wegens blijvende
of stijgende huurachterstand (al dan niet gecombineerd
met overlastproblemen).

overlijden

rusthuisopname
133

82

Reden verhuis
34
82

266

133

173

Het verschil tussen de vertrokken huurders en de
nieuwe huurders heeft een invloed op de leegstand (zie
pagina 18). Vanaf 2014 zal WoninGent aan de hand van
een tevredenheidsenquête ook de reden van opzegging
bevragen bij huurders die hun woning opzeggen om te
verhuizen naar een woning die niet van WoninGent is.

De toewijzing van een woning
gebeurt steeds op basis van de
chronologische lijst van de in
aanmerking te nemen kandidaten,
rekening houdend met de rationele
bezetting en de eventuele
voorrangsregels. WoninGent volgt
de voorrangsregels zoals bepaald in
het KSH en specifiek voor Gent ook
de voorrangsregels zoals bepaald
in het Lokaal Toewijsreglement
van de Stad Gent. Niet minder
dan 65% van het totale aantal
toewijzingen bij WoninGent in
2013 was een toewijzing op grond
van een voorrangsregel. Dit is een
daling ten opzichte van 84,5% in
2012. Een reden kan onder meer
gevonden worden in het grotere
aantal verplichte herhuisvestingen
wegens renovatie in 2012 (169 in
2012 tegenover 33 in 2013). De
wettelijke voorrangsregels kenden
een wijziging op 23 december 2013.
Tot en met 22 december 2013
werd achtereenvolgens voorrang
gegeven aan:

1.	ouderen (55 tot 75-plussers
volgens een cascadesysteem)
en mensen met een
mobiliteitsbeperking voor
gelijkvloerse appartementen
met 1 slaapkamer en voor
aangepaste woongelegenheden,
zoals bepaald in het Lokaal
Toewijzingsregelement;
2.	mensen met een bepaalde
handicap of mensen van 55 jaar
en ouder indien de woning
hieraan specifiek aangepast is;
3. 	mensen van wie het beroep
tegen een onterecht(e)
(geweigerde) toewijzing
ontvankelijk en gegrond werd
verklaard;
4.	mensen die moeten
worden geherhuisvest
bijvoorbeeld omwille van een
renovatieproject of omdat zij
kunnen terugkeren naar de
gerenoveerde oorspronkelijke
woning;
5.	gezinnen met een gewijzigde
gezinssituatie, die volgens

mutatie
verhuis naar woning niet van WoninGent
overlijden
rusthuisopname
uithuiszetting

de principes van rationele
bezetting recht hebben op
een grotere of kleinere woning
en deze aanvragen bij dezelfde
SHM waar ze al bij huren;
6.	mensen van wie de
gezinshereniging nog niet
heeft plaatsgevonden op
het ogenblik dat een woning
die aangepast is aan die
gezinshereniging, zou kunnen
worden toegewezen;
7.	mensen die wonen in een
onroerend goed dat in een
proces-verbaal vastgesteld werd
als niet hoofdzakelijk bestemd
voor wonen;
8.	mensen die wonen in een
woning die ongeschikt of
onbewoonbaar werd verklaard;
9.	mensen die wonen in een
woning op de datum waarop
die het voorwerp is van
een onteigeningsbesluit;
10.	ontvoogde minderjarigen
of minderjarigen die begeleid
zelfstandig gaan wonen.
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uithuiszetting
34
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Huurachterstand
De Afdeling Verhuur hecht groot belang aan een
strikte opvolging van huurachterstand. In 2013 werd
de cel huurachterstand uitgebreid, zodat huurders
met huurachterstand op maat en strikter opgevolgd
kunnen worden. Daarnaast is er een structureel
contact met het OCMW via het Samenwerkingsprotocol
Woonbegeleiding. Dit protocol werd in 2013 aangepast,
zodat het OCMW al na één maand huurachterstand
ingeschakeld wordt. Deze elementen zorgen samen
met een gepaste inzet van de wijkmonitoren voor een
positieve evolutie: de totale huurachterstand van de
zittende huurders daalde van ca. 1 miljoen euro eind
2012 naar ca. 600.000 euro eind 2013. Er werden ook
meer afbetalingsplannen afgesloten, waardoor het aantal
uithuiszettingen wegens huurachterstand daalde van 46
in 2012 naar 34 in 2013.

NIEUW SAMENWERKINGS
PROTOCOL WOONBEGELEIDING
WoninGent en OCMW Gent slaan de handen
in elkaar om huurachterstand op een
structurele manier aan te pakken via het
Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding en
zo gedwongen uithuiszettingen te vermijden.
Het nieuwe Samenwerkingsprotocol
Woonbegeleiding dat sinds januari 2013
van kracht is, houdt in dat WoninGent
vanaf het ogenblik dat de huurders één
maand huurachterstand hebben, het OCMW
hiervan op de hoogte brengt. OCMW Gent
neemt de opvolging van deze personen
voor zijn rekening en bemiddelt met als
doel de huurachterstand binnen de zes
maanden aan te zuiveren. Een aanhoudende
huurachterstand dwingt de sociale
huisvestingsmaatschappij immers om stappen
te nemen tot uithuiszetting.
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Leegstand
Naast het vermijden en beheersen van de huur
achterstand, is het terugdringen van het aantal
leegstaande woningen een topprioriteit voor de Afdeling
Verhuur. Daartoe werd in september 2013 onder andere
de cel toewijzingen opgericht en werd er een speciale
monitorings- en rapporteringstool ontwikkeld. Deze tool
bestaat uit drie indicatoren:

1

 et aantal toewijzingen op maand- en jaarbasis
H
en de acceptatieratio.

	
	In 2013 waren er maandelijks gemiddeld 11 verhuringen
meer dan in 2012 en deze cijfers dienen in 2014
significant te verbeteren door de oprichting van de cel
toewijzingen binnen de Afdeling Verhuur. In 2014 zal
de cel toewijzingen werken aan een optimalisering
van het toewijsproces met onder andere verkorte
reageertermijnen en het tegelijkertijd uitnodigen van
kandidaat-huurders.
	Deze cel toewijzingen dient rekening te houden met
belangrijke factoren die de leegstand beïnvloeden:
•h
 et maandelijkse aantal opzeggingen. In 2013
waren er gemiddeld 57 opzeggingen per maand.
Dit betekent dat het maandelijkse aantal verhuringen
minstens even hoog moet liggen om een daling in
de leegstand te bekomen;
•d
 e staat van de vrijkomende woningen: het is evident
dat nieuwe of goede woningen sneller verhuurd
kunnen worden dan ‘uitgeleefde’.
	De acceptatieratio geeft een inzicht in hoeveel
kandidaten er worden uitgenodigd vooraleer een
kandidaat het aanbod accepteert of omgekeerd,
hoeveel weigeringen van aangeboden woningen er
zijn. Door proactief woningen tijdens de opzegperiode
van de vertrekkende huurder al toe te wijzen, zijn in
2013 meer dan 149 woningen direct doorverhuurd
(zonder frictieleegstand). Dit is meer dan 25% van
alle verhuringen in 2013. De kanttekening dient
echter gemaakt te worden dat dit voor 90% om
nieuwbouwwoningen gaat. Deze woningen worden
opmerkelijk sneller verhuurd dan oudere woningen.
	Vanaf eind 2013 houdt WoninGent de reden van
weigering door kandidaat-huurders op structurele
manier bij, zodat zij hiermee rekening kan houden
en passende acties kan treffen. Op die manier hoopt
WoninGent het aantal toezeggingen van kandidaathuurders te vergroten.

2
3

De leegstandsratio ofwel de verhouding tussen
leegstaande en verhuurde woningen.
Detailcijfers m.b.t. het aantal opzeggingen en
de verschillende soorten leegstand, inclusief
de evoluties per type.

	Globaal gezien kunnen twee soorten leegstand
onderscheiden worden: structurele leegstand en
frictieleegstand.
	De meest opvallende vorm van leegstand is
de structurele leegstand, waarbij woningen of
soms een heel gebouw leegstaan omwille van
renovatieprojecten of vervangingsbouwprojecten.
Dit zijn woningen die in de aanloop van of tijdens
de uitvoering van de werken niet bewoonbaar en dus
ook niet verhuurbaar zijn.
	Daarnaast is er de frictieleegstand. 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. Het is een absolute prioriteit voor de Afdeling
Verhuur om deze frictieleegstand zo veel als mogelijk
te beperken.

	Binnen de frictieleegstand onderscheidt WoninGent
daarnaast nog volgende specifieke subcategorieën:
leegstand omwille van juridische redenen of omwille
van verzekeringsdossiers, leegstand in afwachting van
verkoop en werkelijke leegstand zonder project.
• 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 hier een coherent
project voor op te starten.
	Eind 2013 stonden een 530-tal woningen leeg als
gevolg van een renovatieproject. Een 700-tal woningen
stond leeg omwille van frictieleegstand, een 50-tal
woningen omwille van een juridische reden en een
90-tal omwille van de slechte staat. 2 woningen
stonden leeg in afwachting van verkoop. Er dient
echter rekening mee te worden gehouden dat deze
cijfers sterk fluctueren.

BESTRIJDING LEEGSTAND
Leegstand aanpakken en beperken is een absolute
prioriteit voor WoninGent. Daarom richtte
WoninGent eind 2013 zowel binnen de Afdeling
Verhuur als binnen de Technische Dienst een nieuwe
unit op specifiek gericht op het aanpakken van de
leegstand, respectievelijk de cel toewijzingen en
de Afdeling Herverhuring Patrimonium. WoninGent
wil op die manier het aantal uitnodigingen
én toewijzingen gevoelig doen stijgen. De cel
toewijzingen zal nauw samenwerken met de Afdeling
Herverhuring Patrimonium om woningen sneller
opnieuw verhuurbaar te maken en op die manier
de acceptatieratio’s te verhogen en de leegstand
te verlagen. De cel toewijzingen introduceert ook
nieuwe werkwijzen. Zo heeft WoninGent in 2013 voor

enkele panden met meerdere leegstaande woningen
groepsbezichtigingen georganiseerd. Deze aanpak
heeft zijn effect niet gemist en zal in 2014 dan ook
verder geïmplementeerd en uitgewerkt worden
in meer wijken. WoninGent zal vanaf 2014 het
tegelijkertijd uitnodigen van kandidaat-huurders ook
breder toepassen, namelijk bij elke toewijzing van
een leegstaande woning.
Om een duidelijk zicht te krijgen op de
bouwtechnische knelpunten die leegstand in de hand
werken, nam WoninGent van september 2012 tot
september 2013 twee gebouwinspecteurs in dienst.
Zij brachten de staat van het patrimonium op een
gestructureerde manier in kaart (zie pagina 36).
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Statistieken Afdeling Verhuur
1. SAMENSTELLING GEZIN
Zittende huurders

GEZINSTYPE

AANTAL

%

alleenstaande

4.367

54,40%

1 volwassene + kind(eren)
!"#$%&'()"

2 volwassenen

-..//012--03/
4567.8-11/0/595:;03</=/0>

**%'*+

2 volwassenen + kind(eren)

!"#$%
*"!+$

1.426

17,76%

995

12,39%

1.104

13,75%

52

0,65%

*+'#,)
*#'%&)

,
&!'!()
*%'%$)

?567.8-11/0/0

1 volwassene + bijwoner(s)

?567.8-11/0/0595:;03</=/0>

*"*(!
1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s)

41

0,51%

2 volwassenen + bijwoner(s)

7

0,09%

36

0,45%

('(,)

8.028

100%

('!&)

4567.8-11/0/595@;A870/=<1>

4567.8-11/0/595:;03</=/0>595@;A870/=<1>

,,&
&+
!*

%
?567.8-11/0/0595@;A870/=<1>2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s)
#$

?567.8-11/0/0595:;03</=/0>595@;A870/=<1>
TOTAAL

('$&)
('&*)

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
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2 volwassenen + kind(eren)
+ bijwoner(s)

2 volwassenen + bijwoner(s)

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

1 volwassene + bijwoner(s)

2 volwassenen + kind(eren)

2 volwassenen

1 volwassene + kind(eren)

alleenstaande

0

Nieuwe huurders8

GEZINSTYPE

AANTAL

%

alleenstaande

215

41,11%

95

18,16%

35

6,69%

1 volwassene + 1 kind
!"#$%&'()"

1 volwassene + 2 kinderen

-..//012--03/

1 volwassene + 3 kinderen

4567.8-11/0/59545:;03
4567.8-11/0/595<5:;03/=/0

1 volwassene + 4 kinderen

4567.8-11/0/595>5:;03/=/0

2 volwassenen

4567.8-11/0/595?5:;03/=/0

2 volwassenen + 1 kind

<567.8-11/0/0

2 volwassenen + 2 kinderen

<567.8-11/0/059545:;03

2 volwassenen + 4 kinderen

<567.8-11/0/0595<5:;03/=/0
<567.8-11/0/0595?5:;03/=/0

2 volwassenen + 5 kinderen

<567.8-11/0/0595@5:;03/=/0

TOTAAL

**%'*+
!"#

,
$"%""&

19

3,36%

*#

3

0,57%

"'

42

8,03%

73

13,96%

34

6,50%

"*%')&
)%#+&

'#

*
$!
,*
*$
*
$

3

0,57%

4

0,76%

523

100%

"(%")&
)%)'&
*%*)&
+%#,&
(%+*&

+%#,&
+%,)&

300
270
240
210
180
150
120
90
60
30

8

2 volwassenen + 5 kinderen

2 volwassenen + 4 kinderen

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

2 volwassenen + bijwoner(s)

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

1 volwassene + bijwoner(s)

2 volwassenen + kind(eren)

2 volwassenen

1 volwassene + kind(eren)

alleenstaande

0

 et aantal nieuwe huurders omvat ook deze huurders die wegens het overlijden of vertrek van de partner het huurcontract in 2012 overnamen. In die zin wijken
H
deze cijfers af van het aantal externe toewijzingen.
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2. LEEFTIJD
Zittende huurders

LEEFTIJD
jonger dan 20 jaar

!""#$%&'

AANTAL

%

36

0,45%

(()$(!

+,-./0123-1451+330

van 20 tot 30 jaar

!"

351

4,37%

63-14517,71851+330

van 30 tot 40 jaar

!&(

985

12,27%

1.467

18,27%

63-18517,71951+330

*+&

van 40 tot 50 jaar

63-19517,71:51+330

(-%")

*
#$%&'
%$!)'
(,$,)'
(+$,)'

63-1:517,71;51+330

van 50 tot 60 jaar

(-&*&

1.595

19,87%

(*$+)'

63-1;517,71<51+330

van 60 tot 70 jaar

(-%),

1.472

18,34%

(+$!%'

1.232

15,35%

773

9,63%

($%#'

112

1,40%

#$#"'

5

0,06%

8.028

100%

63-1<517,71=51+330

(-,!,

van 70 tot 80 jaar

63-1=517,71>51+330
63-1>517,71?551+330

van 80 tot 90 jaar

?551+3301/-1,@2/0

van 90 tot 100 jaar

))!
((,
&

100 jaar en ouder
TOTAAL

(&$!&'
*$"!'

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600

(()$(!

!""#$%&'

400

+,-./0123-1451+330

200

,&$#%'

)&

*!$!+'

!+

)$,)'

"*

)$+"'

63-1<517,71=91-330
,>2/0123-1=91+330

100 jaar en ouder

63-1;517,71<91+330

van 90 tot 100 jaar

*&+

van 80 tot 90 jaar

,%$+*'

63-1:517,71;91+330

van 70 tot 80 jaar

*+$%%'

*!%
van 60 tot 70 jaar

()

63-18517,71:91+330
van 50 tot 60 jaar

63-14517,71891+330

van 40 tot 50 jaar

#$%&'

van 30 tot 40 jaar

van 20 tot 30 jaar

jonger dan 20 jaar

0

*

!"

150

Nieuwe huurders

135

LEEFTIJD
jonger dan 21 jaar

AANTAL

%

34

6,50%

120
105

van 21 tot 30 jaar

97

18,55%

van 31 tot 40 jaar

135

25,81%

van 41 tot 50 jaar

108

20,65%

van 51 tot 60 jaar

70

13,38%

van 61 tot 70 naar

38

7,27%

45

ouder dan 70 jaar

41

7,84%

30

TOTAAL

523

100%

15

90
75
60
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ouder dan 70 jaar

van 61 tot 70 naar

van 51 tot 60 jaar

van 41 tot 50 jaar

van 31 tot 40 jaar

van 21 tot 30 jaar

jonger dan 21 jaar

0

0 - 6.197,33

256

3,19%

6.197,34 - 8.697,33

333

4,15%

8.697,34 - 11.197,33

1.187

14,79%

2.396

29,85%

1.252

15,60%

678

8,45%

471

5,87%

3. INKOMEN

11.197,34 - 13.697,33
13.697,34 - 16.197,33

Zittende
16.197,34 - 18.697,33

huurders

18.697,34 - 21.197,33
21.197,34 - 23.697,33

INKOMEN IN EURO

23.697,34 - 26.197,33

0 - 6.197,33

256

6.197,34 - 8.697,33

333

8.697,34 - 11.197,33

1.187

11.197,34 - 13.697,33

2.396

13.697,34 - 16.197,33

1.252

16.197,34 - 18.697,33

678

18.697,34 - 21.197,33

471

26.197,34 - 28.697,33
28.697,34 - 31.197,33

33.697,34 - 36.197,33

36.197,34 - 38.697,33
38.697,34 - 41.197,33

41.197,34 - 43.697,33

21.197,34 - 23.697,33

375

23.697,34 - 26.197,33

260

26.197,34 - 28.697,33

236

28.697,34 - 31.197,33

162

31.197,34 - 33.697,33

111

33.697,34 - 36.197,33

75

43.697,34 - 46.197,33

46.197,34 - 48.697,33
48.697,34 - 51.197,33

53.697,34 - 56.197,33

56.197,34 - 58.697,33

236
162
111
75
58
43
33
21
16
13
12
10
9

INKOMEN IN EURO

4,67%

AANTAL

3,19%

36.197,34 - 38.697,33

58

4,15%

38.697,34 - 41.197,33

43

14,79%

41.197,34 - 43.697,33

33

29,85%

43.697,34 - 46.197,33

21

15,60%

46.197,34 - 48.697,33

16

8,45%

48.697,34 - 51.197,33

13

5,87%

51.197,34 - 53.697,33

12

4,67%

53.697,34 - 56.197,33

10

3,24%

56.197,34 - 58.697,33

9

2,94%

58.697,34 - 60.549,87

1

2,02%

60.549,88 -

1,38%

TOTAAL

20

%

3,24%

0,72%

2,94%

0,54%

2,02%

0,41%

1,38%

0,26%

0,93%

0,20%

0,72%

0,16%

0,54%

0,15%

0,41%

0,12%

0,26%

0,11%

0,20%

0,01%

0,16%

0,25%

0,15%

8.028

100%

0,12%

0,93%

0,11%

58.697,34 - 60.549,87

1

0,01%

60.549,88 -

20

0,25%

3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300

58.697,34 - 60.549,87

51.197,34 - 53.697,33

48.697,34 - 51.197,33

46.197,34 - 48.697,33

43.697,34 - 46.197,33
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5. OVERZICHT PATRIMONIUM
TYPE WONING
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BEREKENINGSWIJZE AANTAL WONINGEN
De nieuwe richtlijn van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelt dat woningen
in renovatie, waarbij na de renovatie het aantal woningen zal veranderen, uit het patrimonium
verwijderd moeten worden vanaf het moment dat zij overgedragen worden aan de aannemer tot op
het moment van de voorlopige oplevering. Volgens deze richtlijn, heeft WoninGent een groot aantal
woningen (o.a. de eerste Rabottoren) uit haar databank verwijderd ten opzicht van het jaar 2012. Dit
verklaart de grote daling in het totale aantal woningen. Deze nieuwe werkwijze houdt in dat ook in
de toekomst het totale aantal woningen jaarlijks zeer sterk zal fluctueren in functie van het aantal
actieve projecten.

Koopproject A. Kekuléstraat, Gent
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1.3. Afdeling Verkoop
Overzicht sociale koopwoningen
WoninGent evolueert naar een sociale
huisvestingsmaatschappij die naast huur- ook
koopwoningen aanbiedt. In september 2013
startte WoninGent met de bouw van negentien
koopappartementen in de Brugse Poort (project
Luizengevecht).
Het project A. Kekuléstraat, goed voor twintig koop
appartementen, werd in november 2013 opgeleverd.
Deze koopappartementen zijn voor de sociale kopers
beleenbaar via een lening van de VMSW. WoninGent had
hiervoor in maart 2013 een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met cvba Kleine Landeigendommen Het Volk.
Deze overeenkomst geldt ook voor de twee studio’s en
de garage in de Residentie Minerva
(Verpleegstersstraat) die eind 2013 nog te koop waren.
Sociale leningen
In februari 2013 sloot WoninGent een rechtstreekse
samenwerkingsovereenkomst af met de VMSW voor
de bemiddeling bij het aanbieden van bijzondere
leningen verstrekt voor de aankoop van sociale
koopwoningen. Concreet betekent dit dat WoninGent
in de toekomst zelf de leningen voor haar sociale
koopprojecten zal kunnen bemiddelen.

Overzicht koopprojecten
• Luizengevecht
- 19 koopappartementen
- start werken: september 2013
- oplevering: voorzien in de zomer van 2015
• Brusselsepoortstraat
- 17 koopwoningen
- start werken: najaar 2014/begin 2015
- oplevering: voorzien 2017/2018

Actualisering wachtlijst kandidaat-kopers
WoninGent hanteert verschillende kandidatenregisters
voor haar sociale koopprojecten. Na de actualisering van
de kandidaat-kopers in december 2013 bevatten deze
registers volgende aantallen kandidaat-kopers:
• register Nieuw Gent (project A. Kekuléstraat): 48
• register Brugse Poort - Rooigem - appartementen
(project Luizengevecht): 30
• register Brugse Poort - Rooigem - woningen
(project Malpertuus): 66
• register Oostakker: 94
• register Gentbrugge: 1
• register Binnenstad: 3
• register Watersportbaan - Ekkergem: 1
• register Stationsbuurt Noord: 1
Openbare verkopen
Aangezien enkele woningen niet gerenoveerd konden
worden binnen de wettelijke en geldende kwaliteits- en
kostprijsnormen van de VMSW, ging WoninGent over tot
de verkoop ervan. Het betreft volgende woningen:
• Steenakker 128: 28/01/2013 (definitieve toewijs na
recht van hoger bod)
• Steenakker 108 - 110: 11/03/2013
• Steenakker 100 - 102: 16/04/2013
• K. Vanden Bergestraat 37: 22/04/2013
• Steenakker 112: 17/06/2013
• Steenakker 104: 09/09/2013
(definitieve toewijs na recht van hoger bod)
• B. De Wildestraat 30 - 32: 09/10/2013

• Malpertuus fase 7 groep 10
- 22 koopwoningen
- voorziene uitvoering: 2014/2016
• Wolfputstraat - Oostakker
-o
 ntwikkelingsplan voor 360 woningen waarvan
de helft bestemd voor sociale koop
- archeologisch onderzoek aan de gang in 2013
- weginfrastructuur nog aan te leggen
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1.4. Afdeling Sociale Dienstverlening en Leefbaarheid
Verankering in de wijk
In 2013 vormden de wijkmonitoren nog meer de
brug tussen de sociale huurders en WoninGent. Door
de hervorming van de Afdeling Verhuur werden de
contractbesprekingen met intredende huurders in
2013 niet langer opgenomen door de Afdeling Sociale

Dienstverlening en Leefbaarheid. Dit betekende dat
de wijkmonitoren meer tijd ter beschikking kregen.
Naast het opnemen van de wettelijk bepaalde
basisbegeleidingstaken, konden de wijkmonitoren nu
ook meer tijd investeren om in hun wijken contacten
te leggen met de huurders en om te participeren in
wijkgebonden activiteiten.
De hogere aanwezigheidsgraad in de wijken
zelf, de participatie aan welzijnsoverleggen en
het directe contact met de diensten actief in de
wijken, resulteerden in meer huisbezoeken. Naast
aangekondigde huisbezoeken, legden de wijkmonitoren
ook een groot aantal ad hoc bezoeken af. De
wijkmonitoren worden immers steeds frequenter
aangesproken door bewoners. Voor de bewoners zijn zij
een persoonlijk en herkenbaar aanspreekpunt. Hierdoor
kunnen de wijkmonitoren de vinger aan de pols houden
in hun wijk, wat hen in staat stelt om onmiddellijk
tussen te komen als de leefbaarheid verstoord wordt
(vandalisme, sluikstort, geluidsoverlast …). Op die
manier kunnen veel problemen in de kiem worden
gesmoord en kunnen door een onaangekondigd
huisbezoek problemen snel gedetecteerd en opgelost
worden. In 2013 legden de wijkmonitoren in totaal
2.330 huisbezoeken af.

Huisbezoeken en zitmomenten in de wijk
In 2013 deden de wijkmonitoren 2.330 huisbezoeken:

Rabot
Gent centrum
Macharius - Dampoort
Muide-Meulestede
Watersportbaan - Stationsbuurt
Bloemekenswijk
Brugse Poort - St. Amandsberg
Nieuw Gent - Steenakker
Gentbrugge - Ledeberg
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De meest voorkomende redenen van
huisbezoeken waren:
• lawaaioverlast;
• verbale agressie - roddelen - burenruzies pesterijen;
• asociaal storend gedrag - psychische
problematieken - alcohol- en drugsverslaving;
• onvoldoende onderhoud van de woning en van
de gemeenschappelijke delen - geuroverlast;
• sluikstorten;
• vandalisme;
• bijwoonst - onderverhuur (domiciliefraude);
• ongepast voederen van dieren;
• technische klachten.

zijn dan de zitmomenten in één van de drie locaties
van WoninGent. Een zitmoment in de wijk is immers
een pak laagdrempeliger, waardoor meer bewoners
worden bereikt. Daarnaast laat een dergelijk
zitmoment toe om een meer intense samenwerking
op te starten met de bewoners, zoals bijvoorbeeld een
bewonersgroep met vrijwilligers. Het is dan
ook een
!"
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Acties in de wijk
In samenwerking met partnerorganisaties actief in de
wijken, zetten de wijkmonitoren acties op om bewoners
te sensibiliseren of om de sociale betrokkenheid te
vergroten.
In 2013 werden verschillende acties georganiseerd over
algemene onderwerpen zoals:
• zwerfvuil, sluikstort en afval sorteren met onder andere
deelname aan de ‘Gentse Gruute Kuis’ van IVAGO;
• het voederen van duiven en andere dieren;
• het onderhoud van de gemeenschappelijke delen;
• het promoten en deelname aan ‘Wijk van de maand’;
• …
Andere initiatieven die werden georganiseerd,
waren gebonden aan een wijk of gebouw.

4
2

Scheldeoord

Balie Lange Steenstraat

Balie Kikvorsstraat

Balie Brusselsesteenweg

De Thuishaven-Neuseplein

Vitrine Groene Briel

0
Vitrine Rabot

Naar een zitmoment in elke wijk
Verschillende wijkmonitoren van WoninGent hebben
een zitmoment in hun wijk. Bewoners van de wijken
waar nog geen zitmoment is, kunnen op vaste
tijdstippen in een van de vestigingen van WoninGent
terecht. Onderstaande grafiek toont duidelijk aan
dat de zitmomenten in de wijken zelf succesvoller

Enkele voorbeelden zijn:
• een infomarkt voor de (nieuwe) bewoners in de wijk
Muide – Meulestede;
• bewonersoverleggen met de bewoners van het Rabot
over thema’s zoals ISTA-meters, de Visitatiecommissie,
de verhuisbeweging;
• de bewonerswerking in de Groene Briel die een
buurtfeest en nieuwjaarsreceptie organiseerde
en die regelmatig overlegt over buurtgebonden
problematieken;
• overleg met vrijwilligers in Gentbrugge en Ledeberg
over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen,
sluikstort, vandalisme;
• het project Volkstuintjes in Nieuw Gent;
• …
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De wijkmonitoren organiseren in hun wijken
acties om de leefomgeving proper te houden en
de leefbaarheid te verbeteren. Zo hielden in het
najaar van 2013 de bewoners van het Rabot een
grote opkuisactie. Ze verzamelden niet minder
dan 42 zakken zwerfvuil.

In de sociale woonwijk Nieuw Gent ondersteunt
WoninGent in samenwerking met Buurtwerk, de Stad
Gent, Landelijke Gilden en Intercultureel Netwerk Gent
vzw het project volkstuintjes van Samenlevingsopbouw
Gent. Met de volkstuintjes willen de initiatiefnemers
het intercultureel samenleven in de wijk bevorderen
en de betrokkenheid van de bewoners in de wijk
vergroten. Momenteel wordt via de volkstuintjes een
150-tal bewoners bereikt. De volkstuintjes zullen ook een
belangrijke rol spelen in het project bewonersparticipatie
dat in 2013 van start ging.

Om hun herkenbaarheid in de wijk te vergroten, nemen
de wijkmonitoren deel aan talrijke initiatieven die in de
wijken georganiseerd worden. In december 2013 waren
alle bewoners van de Bloemekenswijk welkom in het
buurtcentrum in de Frans van Ryhovelaan om een grote
infomarkt te bezoeken. De infomarkt was een initiatief
van Buurtwerk Bloemekenswijk. Alle organisaties die
actief zijn in de wijk stonden er met informatie en een
hapje. Op die manier konden zowel nieuwe als ‘oude’
bewoners kennismaken met het verenigingsleven in
de wijk. Bewoners konden er ook over allerlei zaken
informatie krijgen. Ook de wijkmonitor van WoninGent
was aanwezig. Zij gaf er antwoord op allerlei vragen
over de werking van WoninGent.
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met betalingsachterstand. Zij zoeken persoonlijk contact
met huurders die niet reageren en waar ook de stappen
gezet door het OCMW niets uithalen. Door de extra
bemiddeling van de wijkmonitoren, probeert WoninGent
uithuiszetting zoveel als mogelijk te voorkomen.
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Faciliteren bewonersparticipatie
In de wijk Nieuw Gent – Steenakker, werd in
2013 het startschot gegeven voor een project
bewonersparticipatie in samenwerking met de Dienst
Wonen van de Stad Gent en met Samenlevingsopbouw
Gent. Een vijftiental bewoners engageerden zich tot
nu toe voor het project. Zij vormden een stuurgroep
en een bewonersgroep. De doelstelling is om met
deze bewonersgroep themagesprekken op te starten
over verschillende onderwerpen (zoals huurlasten,
herstellingen …). De bewonersgroep neemt niet alleen
de rol van spreekbuis op zich, maar vooral ook van
doorgeefluik van informatie naar de medebewoners
in de wijk.
Ook in de wijk Watersportbaan werd een gloednieuwe
bewonersgroep opgestart. Onder impuls van de
Stedelijke Buurtwerking werkt een aantal bewoners uit
de residentie Van Beveren in de Neermeerskaai aan de
leefbaarheid en sociale cohesie in het gebouw. Om de
bewoners meer bij elkaar te brengen organiseerden
ze al een mosselfestijn, een barbecue en een
nieuwjaarsreceptie. De bewonersgroep wil bovendien
een ‘meter- en peterschapsproject’ opstarten, waarbij
bewoners die al iets langer in het gebouw wonen
nieuwe bewoners opvangen en hen wegwijs maken
in het gebouw. De bewonersgroep helpt ook om de
leefbaarheid te verbeteren: zij signaleert defecten in
de gemeenschappelijke delen van het gebouw, doet
voorstellen om de veiligheid te verhogen en tracht in te
staan voor een nette woonomgeving.
Bemiddeling bij huurachterstand
en onbeheerde nalatenschappen
Om de woonzekerheid zo als goed mogelijk te
garanderen, komen de wijkmonitoren tussen bij huurders

Ook de dossiers ‘onbeheerde nalatenschappen’ worden
strikt opgevolgd door de afdeling, zodat leegstand na
overlijden van de huurder tot een minimum beperkt
wordt. In 2013 behandelde de Afdeling Sociale Zaken
en Leefbaarheid 44 dossiers. De inboedel van deze
appartementen is meestal waardeloos, met als gevolg
dat de aangestelde beheerder ad hoc of curator
over onbeheerde nalatenschap deze overdraagt aan
WoninGent. Indien blijkt dat deze inboedel toch nog
bruikbare spullen bevat, draagt WoninGent deze over
aan het OCMW. Via het OCMW kunnen deze spullen een
nieuw leven krijgen.
Kraakdossiers
Om kraakpanden te vermijden werkt de Afdeling Sociale
Zaken en Leefbaarheid nauw samen met de Afdeling
Verhuur. Gezien de kraakgevoeligheid van leegstaande
eengezinswoningen en gelijkvloerse appartementen,
wordt getracht om deze woningen zo vlug als mogelijk
opnieuw te verhuren. Niettemin werden in 2013 toch
46 panden gekraakt. Indien de krakers niet vrijwillig
vertrekken, worden de dossiers via gerechtelijke weg
behandeld. Dit gebeurde voor 31 dossiers. De verhoogde
waakzaamheid van de wijkmonitoren, technische
collega’s én bewoners die verdachte handelingen of
bewoning van leegstaande panden vaststellen, resulteert
in het vrij vlug signaleren van kraakpanden, waardoor
op zeer korte termijn actie kan worden ondernomen.
Ook een goede samenwerking met de politiediensten is
hierbij onontbeerlijk.
WoninGent probeert sinds kort leegstaande panden
die niet meer verhuurd kunnen worden zoveel als
mogelijk een tijdelijke bestemming te geven door ze
ter beschikking te stellen van hulpdiensten, sociale
organisaties of culturele projecten. Dit voorkomt
dat de woningen worden gekraakt en bevordert de
leefbaarheid in de buurt. Daarenboven krijgen te
renoveren gebouwen/woningen zo een sociaal, cultureel
of maatschappelijk nut. Zo deden tijdens het jaar 2013
verschillende hulpdiensten oefeningen in de leegstaande
gebouwen in de Begijnhoflaan en de Groenewalstraat.
In de Sint-Bernadettestraat stelde WoninGent dan
weer een woning ter beschikking als bureau- en
ontmoetingsruimte voor de Dienst Buurtwerk van de
Stad Gent.
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COMMUNICATIE
Onderzoek communicatieverbetering
In opdracht van de Gentse sociale
huisvestingsmaatschappijen en met subsidies
van de provincie Oost-Vlaanderen startte
Arteveldehogeschool in september 2012 een grootschalig
communicatieonderzoek bij de bewoners aan de
Watersportbaan. Het onderzoek boog zich over de
manier waarop de sociale huisvestingsmaatschappijen
hun communicatie optimaal kunnen afstemmen
op de noden van de doelgroep en dit zowel op het
gebied van thema’s en taalgebruik, als op het gebied
van communicatiekanalen. In het voorjaar van 2013
ontvingen de sociale huisvestingsmaatschappijen een
adviesrapport over hoe zij de communicatie met hun
kandidaat-huurders en huurders nog kunnen verbeteren.

brief in verband met de tweejaarlijkse actualisering. Er
werden werkgroepen opgericht om onder andere het
Reglement van Inwendige Orde (de huisregels) aan
te passen op maat van de huurders en om de website
te vernieuwen. Daarnaast bleef WoninGent ook haar
bewonerskrantje uitgeven en werd dit krantje uitgebreid
in aantal pagina’s. In het bewonerskrantje kunnen
huurders nuttige informatie en praktische tips lezen over
bijvoorbeeld energiezuinigheid, sorteren, ventileren ...

Een strategisch plan voor goede communicatie
Rekening houdend met de onderzoeksresultaten en het
adviesrapport van Arteveldehogeschool, ontwikkelde
de communicatieverantwoordelijke in de zomer van
2013 een strategisch plan externe communicatie
voor WoninGent, waarbij de focus ligt op een goede
communicatie met de klanten (kandidaat-huurders,
huurders en kandidaat-kopers). Samen met het in 2012
ontwikkelde plan interne communicatie bevat dit plan
externe communicatie concrete acties om klanten
op een laagdrempelige manier tijdig en proactief te
informeren en hen relevante en correcte informatie te
verschaffen op maat (d.w.z. in duidelijke en klare taal).

In het kader van de vernieuwing van de Rabotsite en de
bijhorende verhuisbeweging, organiseerde WoninGent
eind 2013 in samenwerking met Samenlevingsopbouw
Gent twee informatiesessies voor de bewoners van de
Rabottorens over de stand van zaken, de timing van de
verhuisbewegingen en de praktische afspraken. Niet
minder dan 129 gezinnen woonden de infosessies bij.
WoninGent startte ook met periodieke informatiebrieven
voor deze bewoners over de voortgang van de werken.
Daarnaast werkte WoninGent samen met de Stad Gent
aan een goede communicatie met de bredere buurt door
het organiseren van een infosessie voor buurtbewoners
en het verspreiden van een nieuwsbrief.

Acties 2013
WoninGent past sinds 2012 haar communicatie
stelselmatig aan in functie van haar klanten. In 2013
ondernam WoninGent opnieuw verschillende acties
om haar klanten met
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Speciale aandacht ging ook naar de bewoners van
de Rabottorens. In het voorjaar 2013 organiseerde
WoninGent een infosessie voor de bewoners over
de ISTA-meters en de afrekening verbruiken in
samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent.
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ONDERHOUD EN HERSTEL
Belangrijkste aandachtspunten Technische Dienst
De Technische Dienst wil de komende jaren werk maken
van drie belangrijke aandachtspunten:
1. 	inzetten op een betere dienstverlening, zowel
op het gebied van de interventietijden en de
kwaliteit van herstellingen, als op het gebied van
de administratieve afhandeling ervan. Om dit doel
te bereiken werd binnen de Afdeling Regie een
planningscel ingericht. Deze planners zijn actief sinds
het najaar van 2013;
2.	voorkomen van technische problemen door tijdig
onderhoud. Dit kan door het invoeren van modellen
voor preventief en periodiek onderhoud;
3.	het versneld opnieuw verhuurbaar maken van
leegstaande wooneenheden in complexen die nog
gedurende langere tijd in beheer blijven. Dit wordt
vanaf begin 2014 één van de hoofdtaken van de
nieuwe Afdeling Herverhuring Patrimonium.
Reorganisatie Technische Dienst
In 2013 onderwierp de Technische Dienst zijn werking
sinds de fusie aan een grondige analyse. Dit met het
oog op enerzijds een efficiëntere en geoptimaliseerde
werking aangepast aan de schaalvergroting en anderzijds
een betere dienstverlening.
Het resultaat was een grondige aanpassing van de
structuur en werking van de Technische Dienst:

• Binnen de Afdeling Regie werd een planningscel met
drie planners opgericht. Deze staat in voor de planning
van de uit te voeren onderhouds- en herstelwerken
en zet de binnengekomen meldingen om in concrete
werkopdrachten.
• Een nieuwe Afdeling Herverhuring Patrimonium
werd gecreëerd. Deze afdeling neemt vanaf 2014 de
plaatsbeschrijvingen op zich en heeft als belangrijke
opdracht om woningen zo snel als mogelijk opnieuw
verhuurbaar te maken en op die manier de leegstand
tussen twee verhuringen significant te verkorten.
• De Afdeling Techniek en Planning werd uitgebreid en
omgevormd tot de Afdeling Techniek en Constructies.
Zes specialist medewerkers en een afdelingshoofd
focussen zich op volgende deelgebieden: gebouwschil,
liften en automatische poorten, brandveiligheid en
inbraakdetectie, vocht- en condensproblematiek,
centrale verwarming en tot slot verzekerings- en
schadedossiers.
• De functie van stafmedewerker procescontrole werd
ingevuld.
Om de werking van de eigen regie te verbeteren, besliste
WoninGent om de ganse Afdeling Regie in één gebouw
in de Kaleweg te Mariakerke onder te brengen. Dit
gebouw zal vanaf het voorjaar van 2014 het magazijn, de
ateliers en de bureauruimte voor de medewerkers van de
Afdeling Regie huisvesten.
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VAKGROEP

WERKOPDRACHTEN

DAGELIJKS ONDERHOUD

HERVERHURING NA VERHUIS

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

sanitair

3.188

19%

2.241

13%

947

6%

cv/mechanica

1.066

6%

914

5%

152

1%

elektriciteit

2.692

16%

2.097

12%

595

3%

schilders

849

5%

352

2%

497

3%

schrijnwerkers

3.403

20%

1.941

11%

1.462

9%

bouw

894

5%

455

3%

439

3%

externe aannemers

4.115

24%

3.859

23%

256

1%

diensten

226

1%

33

0%

193

1%

divers*

670

4%

373

2%

297

2%

TOTAAL

17.103

100%

12.265

72%

4.838

28%

*bijbestelling sleutels, opvolging waarborgperiode opgeleverde projecten …

Dagelijks onderhoud:
Afdelingen Beheer en Regie
Alle telefonische herstellingsaanvragen worden op
een centraal telefoonnummer behandeld door de
medewerkers van de Afdeling Beheer. In 2013 kregen
zij 23.900 oproepen, die resulteren in de aanmaak van
meldingen in het FMIS (facility management information
system) Planon.
De nieuwe planners staan in voor het omzetten van
de meldingen in concrete werkopdrachten voor eigen
personeel of externe aannemers. Er zijn tijdens het
voorbije jaar 17.103 werkopdrachten aangemaakt. Een
belangrijke vaststelling is dat de werken, die nodig
zijn om na verhuis de woning opnieuw verhuurbaar te
maken, 28% van het totale aantal opdrachten genereren.
Wachtdienst
WoninGent beschikt over een eigen wachtdienst 24/7,
die samengesteld is uit een bediende en een arbeider
van wacht. Zij treden na de werkuren en tijdens het
weekend op voor dringende technische herstellingen.
De arbeider van wacht wordt voor een beperkt aantal
wachtdiensten geleverd door een externe firma. De
bereikbaarheid van de wachtdienst wordt verzorgd door
een externe telefoonpermanentie.
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Afdeling Techniek en Constructies
In 2013 werd hard verder gewerkt om de staat van
de uitrusting van het verouderende patrimonium te
verbeteren en aan te passen aan de wetgeving. De
Afdeling Techniek en Constructies zet zich dagelijks
in om het beheer van alle gebouwinstallaties zoals
collectieve stookruimtes, liften, installaties voor
brandbestrijding en -detectie … te verzekeren. Zij staat
ook in voor de onderhoudswerken aan de buitenschil
van de gebouwen en de behandeling van diverse
vochtklachten.

1. Werken in het kader van brandveiligheid
In 2013 zijn alle brandbestrijdingsmiddelen opgenomen
in een onderhoudscontract. Op die manier wordt de
goede werking gegarandeerd door gespecialiseerde
firma’s. De draagbare brandblusapparaten (2.136)
worden onderhouden door de firma Sicli nv. WoninGent
investeerde 22.067,68 euro in het onderhoud en
de vervanging van draagbare brandblusapparaten
tijdens het jaar 2013. Voor de axiale muurhaspels
(1.634) en hydranten (1.218) werd in 2013 een nieuw
onderhoudscontract afgesloten met de firma Saval nv.
Tijdens het jaar 2013 bedroeg de kostprijs gerelateerd
aan het onderhoud en herstel van axiale muurhaspels en
hydranten 39.590,43 euro.
Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving van
kracht omtrent de aanwezigheid van individuele
rookmelders in de woongelegenheden. De levering en
plaatsing werd via een openbare aanbesteding gegund
aan de firma De Preter nv. Gezien de totale kost van
67.663,50 euro, heeft WoninGent eveneens een subsidie
verkregen van 27.408 euro voor het uitvoeringsjaar 2013.

2. Werken in het kader van collectieve verwarming
In 2013 dienden verschillende collectieve
verwarmingsinstallaties vernieuwd of hersteld
te worden. WoninGent investeerde hiervoor een
totaalbedrag van 171.303,57 euro. Voor de vernieuwing
van de verwarmingsinstallaties in de residentie Wauters
(C. Sneyssonestraat) verkreeg WoninGent een EFRObetoelaging van 34.507,97 euro.
3. Werken in het kader van liftmodernisatie
In 2013 werden 65 liften gemoderniseerd en aangepast
aan de regelgeving, goed voor een investeringsbedrag
van 420.622,29 euro. De werken aan twaalf liften in de
gebouwen aan het Neuseplein, de Vaartstraat,
de F. Lousbergskaai en de F. Ferrerlaan die behoren tot
het voormalige stadspatrimonium, volgde WoninGent
samen met de Stad Gent op.
In 2013 werd ook 457.500 euro geïnvesteerd in
het onderhoud, het herstel en het keuren van de liften.
Zo werden bijvoorbeeld 48 kooiverlichtingen vervangen
door vandaalbestendige en energiezuinige verlichting.
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Schoonmaakonderhoud
WoninGent kiest ervoor om grotere complexen door
eigen personeel te laten poetsen. Kleinere gebouwen
worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd.
Om extra aandacht te kunnen besteden aan de netheid
in en rondom de gebouwen, startte WoninGent in april
2013 het project sociale huisbewaarders. De sociale
huisbewaarders zijn tien langdurig werkzoekenden
die bij WoninGent werkervaring opdoen om zo nadien
door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit
onder begeleiding van een door WoninGent aangestelde
coördinator. De sociale conciërges werken rond diverse
thema’s en dit telkens in functie van de noodzaak:
ze ruimen sluikstort op, verwijderen achtergelaten
huisraad uit leegstaande woningen, helpen om graffiti

INVENTARISATIE STAAT PATRIMONIUM
De raad van bestuur gaf in 2012 de toestemming om op tijdelijke basis twee gebouwinspecteurs
aan te werven om een duidelijk zicht te krijgen op de staat van het eengemaakte patrimonium. Van
september 2012 tot en met september 2013 gingen deze gebouwinspecteurs dagelijks op stap om de
woningen en appartementen te bezoeken. Zij onderzochten daarbij de staat van de gebouwen op
bouwtechnisch vlak.
Als ‘meetlat’ 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.
De bevindingen van de gebouwinspecteurs werden eind 2013 verzameld in een eindrapport. In
dit eindrapport werden de prioriteiten op het gebied van aan te pakken gebouwen alsook eerste
ramingen gepresenteerd.
De inventaris brengt op een gestructureerde manier de uitdagingen voor WoninGent in kaart.
Uit de inventarisatie komen een aantal prioriteiten naar voren, zowel op het vlak van wettelijke
verplichtingen en energierenovatieprogramma als op het vlak van de kwaliteit van een aantal
woningen en complexen. Na het afronden van de inspecties zijn 2.857 wooneenheden of 30% van de
woningvoorraad in matige tot slechte conditie bevonden, waarvan 8% in slechte staat.
WoninGent blijft alvast niet bij de pakken zitten. De maatschappij zal op basis van de
gebouwinventaris een geïntegreerde onderhouds- en renovatieplanning op lange termijn opstellen.
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te verwijderen, springen bij voor het groenonderhoud,
het poetsen van de gebouwen en het ledigen van de
afvalcontainers.
Door hun aanwezigheid in de gebouwen, merken ze
ook technische defecten of leefbaarheidsproblemen
op. De sociale conciërges hebben in die zin ook een
meldings- en doorverwijsfunctie. Er zijn drie locaties
waar de sociale conciërges op vaste basis aan de slag
zijn, namelijk Nieuw Gent, Rabot en Watersportbaan.
Daarnaast is er ook een mobiel team dat naargelang de
noodzaak in de rest van het patrimonium actief is.
WoninGent wenst met het project sociale
huisbewaarders bij te dragen aan een aangenaam
samenleven in haar sociale wooncomplexen.
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Vincent Evrardlaan, Gentbrugge
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Doelstellingen Dienst Projecten,
Nieuwbouw & Renovatie
De hoofdprioriteiten voor de Dienst Projecten,
Nieuwbouw & Renovatie kunnen als volgt worden
samengevat:
•D
 e productie van nieuwe woningen (door nieuwbouw,
vervangingsbouw of renovatie) om tegemoet te komen
aan de vraag naar extra sociale woningen en naar het
inkorten van de wachtlijsten.
•V
 oor nieuwbouw en vervangingsbouw wordt de
focus gelegd op onderhoudsarm, duurzaam en
gebruiksvriendelijk bouwen binnen de FS310-norm
en de steeds strenger wordende wettelijke en
stedenbouwkundige normen. De beperkte financiële
eigen middelen worden niet ingezet om extra normen
of innovaties te bekostigen.
•B
 ijzondere aandacht gaat naar het beperken
van structurele leegstand door evenredig
aandacht te besteden aan renovatieprojecten.
Om leefbaarheidsproblemen in een wijk te
voorkomen, wordt de snelle sloop van leeggekomen
vervangingsbouwprojecten nagestreefd.
•O
 m extra financiering te genereren en structurele
leegstand aan te pakken, wordt verkoop van een deel
van het oudere patrimonium, waar vervangingsbouw
minder interessant is, telkens grondig overwogen.
•O
 ok koopwoningen staan op het programma om
een mix te stimuleren die ten goede komt aan de
leefbaarheid in de wijken.
De Dienst Projecten,
Nieuwbouw & Renovatie in cijfers
In 2013 waren een 50-tal projecten in ontwikkeling.
Deze beslaan ongeveer 1.300 woningen. Hierbij zijn
de vervangingsbouw van de Rabottorens, waarbij
572 sociale woningen worden vervangen door een 360-

10

11

tal sociale woningen, de renovatie of vervangingsbouw
van ca. 660 sociale huurwoningen in de Kikvorsstraat
en de ontwikkeling van 271 nieuwe koopwoningen
gedurende de volgende drie jaren niet inbegrepen.
Zes projecten, in totaal goed voor 217 huurwoningen,
werden in 2013 opgeleverd. Er werden ook twintig
koopwoningen opgeleverd. Zeven projecten waren in
2013 in uitvoeringsfase. Deze projecten zullen tijdens
de periode 2014-2016 voor 263 nieuwe of gerenoveerde
huurwoningen zorgen.
WoninGent werkte in 2013 ook aan twee nieuwe
projecten met ca. 40 sociale assistentiewoningen.
Een 40-tal projecten waren in 2013 in een
voorbereidingsfase van voorstudie tot
aanbestedingsdossier (de projecten Rabottorens en
Nieuw Gent zijn niet inbegrepen in deze cijfers).
In september 2013 werd de inventarisstudie van het
patrimonium afgerond (zie pagina 36). De Dienst
Projectontwikkeling startte eind 2013 in functie
hiervan met de nodige studies en voorbereidingen.
Op basis van de gebouwinventarisatie zal de Dienst
Projectontwikkeling een renovatie- en projectplanning
opstellen. De geschatte hoeveelheid te renoveren,
vervangen of te verkopen woningen in eigen
patrimonium op middellang termijn betreft immers zo’n
2.600 woningen.
De Dienst Projectontwikkeling werkt daarnaast
ook samen aan talrijke stadsontwikkelingsprojecten
met onder andere sogent11 en private bouw
ontwikkelaars om nieuwe, bijkomende sociale
woningen te realiseren.

F S3 = Opvolger van NFS2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan
verbonden werkingskosten. In werking vanaf 1 januari 2013.
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
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OVERZICHT PROJECTEN
1. Opgeleverde projecten
1.1. BLAISANTVEST
ARCHITECT:
GDR-architecten BVBA - Gentbrugge
AANNEMER:
Bekaert Building Company NV - Waregem
LIGGING:
Rabot - Blaisantvest

FINANCIERING:
Eindafrekening Lot 2 - Nieuwbouw: € 5.914.748,71
(incl. deel crèche, excl. btw, erelonen …)
Financieringswijze: NFS2.
OPLEVERING12:
19 maart 2013.

Project Blaisantvest

ONTWERP:
• Op de terreinen van de voormalige
tuin- en dierenwinkel Provoost, werd
een nieuw gebouw opgetrokken met
7 bouwlagen dat beschikt over een
ondergrondse parkeergarage met 33
parkeerplaatsen over de volledige
oppervlakte van het gebouw.
• Het gebouw telt 2 ingangen gelegen
langs de Blaisantvest. Per ingang zijn er
6 appartementen met 2 slaapkamers en
14 appartementen met 3 slaapkamers. In
totaal zijn er 40 appartementen.
• Elk appartement beschikt over een
individueel terras, een ruime berging
in het appartement en over een aparte
berging op de gelijkvloerse verdieping.
• Aangezien de omgeving drukbewoond
is, werd rekening gehouden met de
leefbaarheid en werd er ingespeeld op
het tekort aan opvangplaatsen voor
kinderen. Na overleg met de Stad Gent
werd beslist om op de gelijkvloerse
verdieping van het appartementsgebouw
een kindercrèche in te richten. De crèche
is na de oplevering ervan verkocht
aan de Stad Gent. De crèche bevindt
zich centraal op het gelijkvloerse niveau en heeft een capaciteit van 28 opvangplaatsen, verdeeld over
2 identieke leefgroepen.
• De appartementen behalen een E-peil van 68 tot 78 (afhankelijk van de oriëntatie) en een K-peil van 26,
dit terwijl de toegelaten maxima E100 en K45 bedragen. De eisen voor de crèche zijn strenger: hier
worden de verplichte maxima van E70 en K30 gehaald door o.a. bijzondere aandacht aan de luchtdichtheid
te schenken.

12

Hiermee wordt in dit jaarverslag de voorlopige oplevering van het project bedoeld.
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1.2. TREFIL ARBED NOORD

ARCHITECT:
A33 architecten CV - Leuven
AANNEMER:
Chris Vuylsteke Algemene
Ondernemingen NV - Meulebeke
LIGGING:
Gentbrugge

Project Trefil Arbed Noord

ONTWERP:
• Op de vroegere terreinen van Trefil Arbed Noord werden 3
afzonderlijke bouwblokken met één doorlopende ondergrondse
parking gebouwd. WoninGent nam de oprichting van 2
bouwblokken voor haar rekening, het derde blok wordt
opgetrokken door een private ontwikkelaar en is bestemd voor
verkoop.
• De 2 sociale appartementsgebouwen tellen 44 huurentiteiten met
terras, gericht naar het zuiden of zuidwesten en met zicht op de
Schelde en/of de skyline van de stad Gent.
• De appartementsgebouwen bestaan uit 6 bouwlagen in
een L-vorm. Er is een centrale lift en trap per bouwblok en
buitengaanderijen.
• Op de begane grond zijn er in het hoofdvolume duplex
doorzonwoningen van het type 3/413. Op de verdiepingslagen
bevindt zich een mix van duplex doorzonappartementen en
gewone doorzonappartementen met 2 en 3 slaapkamers.
• De korte zijde van het gebouw bevat appartementen met 2 en
3 slaapkamers gericht op het zuidwesten.

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 5.383.270,91
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: NFS2.
Eindafrekening : € 5.544.265,94
(excl. btw en excl. studiekosten).
OPLEVERING:
31 mei 2013.

1.3. FILIPS VAN CLEEFLAAN - HOOGSPANNINGSCABINE
ARCHITECT:
GDR-architecten bvba - Gent
AANNEMER:
K.W.R. (Konstructiewerkhuizen Ryckaert)
LIGGING:
Rabot - F. van Cleeflaan 105
FINANCIERING:
De werken werden besteld voor een bedrag van
€ 216.493,00. Door onvoorziene funderingswijzigingen
13

werd de totale kostprijs voor dit project hoger dan
voorzien namelijk € 232.239,70.
De werken aan de hoogspanningscabine worden voor
65% gefinancierd door de Stad Gent, aangezien de
hoogspanningscabine voor dit percentage instaat voor
de voorziening van stroom in de wijk Rabot. Het overige
deel wordt door WoninGent met eigen middelen betaald.
OPLEVERING:
9 september 2013.

Het eerste cijfer is het aantal slaapkamers. Het cijfer na de streep duidt het maximale aantal personen dat de woning kan bewonen.
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ONTWERP
In de eerst toren in de Begijnhoflaan bevond zich een hoogspanningscabine
die niet alleen instond voor de stroomvoorziening van de Rabottorens maar
ook van de bredere buurt Rabot. Een smalle rijwoning werd gekocht om via
vervangingsbouw een nieuwe hoogspanningscabine te bouwen voor het
nieuwe project Rabot en de ruimere omgeving. Op de eerste en tweede
verdieping zijn bureelruimten voorzien.
Project hoogspanningscabine Filips Van Cleeflaan

1.4. RENOVATIE ROBINIAWIJK
ARCHITECT:
Architecten J-C. Steens & W. Heylen - Ledeberg
AANNEMER:
Bekaert Building Company NV - Waregem
LIGGING:
Gentbrugge

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 3.766.081,68 (excl. btw).
Financieringswijze: NFS2.
Eindbedrag: € 4.467.234,13 (excl. btw).
OPLEVERING:
25 oktober 2013.

OMSCHRIJVING WERKEN:
• In de Jules Van Biesbroeckstraat, de
Robiniadreef en Robiniahof werden
127 appartementen omgevormd tot 97
appartementen. De renovatie omvatte een
zéér grondige verbouwing:
-d
 e uitvoering van nieuwe keukens en
badkamers;
- nieuw sanitair;
- centrale verwarming en ventilatie;
- de plaatsing van nieuwe vloeren en tegels;
-d
 e plaatsing van nieuw binnen- en
buitenschrijnwerk.
• Er werden in de wijk 3 nieuwe
fietsenbergingen geplaatst. IVAGO plaatst
vermoedelijk in 2014 ook een afvalstraat
(ondergrondse afvalcontainers) in de wijk.

Project Robiniawijk
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1.5. MALPERTUUS: FASE 6 - GROEPEN 5 & 6
ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent

OPLEVERING:
Groep 5: 8 november 2013.
Groep 6: 13 september 2013.

LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem
FINANCIERING:
Groep 5: voorlopige eindafrekening: € 2.029.963,11
(excl. btw en excl. studiekosten).
Groep 6: eindafrekening: € 2.127.814,72
(excl. btw en excl. studiekosten).

ONTWERP:
In de Amanda Foketstraat nrs. 25-57 en de Lucienne
Herman-Michielsensstraat nrs. 28-64 bouwde
Project Malpertuus Fase 6 - groepen 5 & 6
WoninGent 36 eengezinswoningen. Het gaat om een
volgende fase in de bouw van in totaal 100 eengezinswoningen op de site. De eengezinswoningen hebben 2 tot
4 slaapkamers en variëren van 2 tot 3 bouwlagen. Bepaalde types zijn voorzien van garages. Deze zesde fase van
het project Malpertuus bestaat uit 2 groepen:
• groep 5: 17 huurwoningen;
• groep 6: 19 huurwoningen.

1.6. AUGUST KEKULÉSTRAAT
ARCHITECT:
Architectenbureau Ro Berteloot BVBA - Gent
AANNEMER:
Bekaert Building Company NV - Waregem
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR:
Safety Control Team BVBA - Roeselare
LIGGING: Nieuw Gent - UZ

FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 1.819.405,65 (excl. btw).
Financieringswijze: Kredieten koopsector.
Marktconforme lening met vaste vervaldag.
Voor de financiering van dit project wordt SBE14betoelaging voorzien.
Eindbedrag: € 2.029.097,13 (excl. btw).
UITVOERING:
Oplevering: 15 november 2013.
Verkoop woningen: 2014.

ONTWERP:
Een nieuwbouwproject met 20 sociale koop
woningen. Het gebouw bestaat uit 2 volumes van
respectievelijk 3 en 5 bouwlagen. In het gebouw zijn
17 koopappartementen met 1 en 2 slaapkamers en
3 koopappartementen met 3 slaapkamers.

Foto: Project August Kekuléstraat
14

SBE = Subsidies voor Bouw in de Eigendomssector.

44 | Jaarverslag 2013

2. Projecten in uitvoering
2.1. JAN VAN HAELSTSTRAAT

ONTWERP:
Er werd gekozen om de 44 verouderde en te
kleine duplexappartementen grondig om te
bouwen tot 22 eengezinswoningen met 2 of
3 slaapkamers. De woningen zullen een tuin met
tuinberging en een fietsenberging hebben.

ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken BVBA - Gent
AANNEMER:
Bekaert Building Company NV - Waregem
LIGGING:
Nieuw Gent - UZ

Project Jan Van Haelststraat in uitvoering

FINANCIERING:
De werken werden besteld voor een bedrag van
€ 1.883.910,00 (excl. btw) en worden binnen FS3
gefinancierd.
UITVOERING:
Start van de werken: 27 december 2012.
De oplevering van de 22 eengezinswoningen is voorzien
in februari 2014, waarna de woningen vanaf maart 2014
verhuurd zullen worden.

2.2. ADOLF PAPELEUPARK
ARCHITECT:
Architectenbureau Buro 56 CVBA - Gent
AANNEMER:
Algemene Onderneming Van Tornhaut BVBA - Aalter
LIGGING:
Ledeberg
FINANCIERING:
Bestelbedrag: € 1.274.384,36
(excl. btw en excl. studiekosten).

Financieringswijze: NFS2.
Toegekende EFRO-subsidie voor plaatsing dubbele
beglazing: € 116.214,00.
Bestelbedrag uitbreiding voor nieuwe geïsoleerde
gevel en terrassen: € 2.541.817,99
(excl. btw en excl. studiekosten).
UITVOERING:
Start van de werken: 1 december 2011.
De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2014.
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OMSCHRIJVING WERKEN:
De 100 appartementen in dit appartementsgebouw
beschikten nog niet over dubbele beglazing. De
renovatiewerken omvatten:
• het vernieuwen van alle buitenschrijnwerk;
• het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem
met warmterecuperatie.
Bij de eigenlijke uitbraak van de ramen, werd
duidelijk dat de aanhechting van de gevelpanelen
in een veel slechtere staat verkeerde dan verwacht.
De raad van bestuur besliste in juni 2012 om over te
gaan tot een uitbreiding van het dossier waarbij het
gebouw voorzien wordt van een nieuwe, geïsoleerde
gevel en nieuwe terrassen. Deze werken werden
in juli 2012 via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking toegewezen aan Algemene
Onderneming Van Tornhaut BVBA - Aalter.

Project A. Papeleupark in uitvoering

2.3. NEW ORLEANSSTRAAT 393 – 455
ARCHITECT:
Architectenbureau Arch & Teco Architecture & Planning
CVBA - Gent
AANNEMER:
Bekaert Building Company NV - Waregem

UITVOERING:
De uitvoering van de werken aan deze voormalige
stadswoningen gebeurt nog in opdracht van de
Stad Gent.
Start van de werken: 25 oktober 2012.
De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2014.

LIGGING:
Afrikalaan - Meulestede - Muide

OMSCHRIJVING WERKEN:
Renovatie van 32 woningen in
de New Orleansstraat 393 - 455.
De renovatie omvat:
•h
 et isoleren van de
buitengevel met nieuwe
gevelpanelen;
• e en totale binnenrenovatie
van de 32 appartementen;
• e en vernieuwing van
de inkom met nieuwe
vloeren, brievenbussen en
parlofoniesysteem.
Project New Orleansstraat in uitvoering
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2.4. RESIDENTIE OLYMPIA – VERPLEEGSTERSSTRAAT: BINNENRENOVATIE
ARCHITECT:
Architectenbureau Arch & Teco Architecture & Planning
CVBA - Gent
AANNEMER:
Bekaert Building Company NV - Waregem
LIGGING:
Stationsbuurt Zuid

FINANCIERING:
Geactualiseerd bestelbedrag: € 4.858.746,48
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: NFS2.
UITVOERING:
Start van de werken: 14 juni 2011.
De oplevering wordt verwacht in 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 Verpleegstersstraat in uitvoering
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2.5. TUINWIJK DE WARANDE - DE GUCHTENEERESTRAAT
ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten BVBA - Gentbrugge
AANNEMER:
Fernand Van de Cappelle & Zoon nv - Gent
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 is voorzien in het najaar
van 2014.
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.

2.6. LUIZENGEVECHT

Project Luizengevecht in uitvoering

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 huurappartementen;
3. Het 3de volume omvat 6 huurappartementen.
Alle appartementen beschikken over een tuin of
dakterras. Door het duplexconcept en de modulaire
opbouw met inkom per module zijn er geen liften nodig.
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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 voorzien.
De kosten voor de aanleg van het park worden door de
Stad Gent gedragen.
De weginfrastructuur in het verlengde van de
Reinaertstraat wordt als artikel 80-dossier gesubsidieerd
door het Vlaams Gewest.
UITVOERING:
Startdatum: 30 september 2013
De oplevering wordt verwacht tegen de zomer van 2015.

2.7. SINT-BERNADETTESTRAAT 272-294
ARCHITECT:
Architectenbureau L8 Architecten BVBA i.s.m. Kurt
Desoete - Gent
AANNEMER:
NV Bouwcentrale Modern - 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:
Het betreft een vervangingsbouw van 12 appartementen naar 11
appartementen met type 1 slaapkamer.
De 2 gelijkvloerse appartementen worden gebouwd volgens de principes
van ‘aanpasbaar bouwen’ en zullen rolstoeltoegankelijk zijn.
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3. Projecten in voorbereiding

3.1. RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE WONINGEN - FASE 2
ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten BVBA - Gentbrugge
AANNEMERS:
Loten 1 & 2: NV Fernand Van de Cappelle
& Zoon - Gent
Lot 3: NV Sanitel - 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:
De werken werden gegund en besteld. De start van de
werken is voorzien op 13 januari 2014.

Overzichtsplan renovatie structureel
leegstaande woningen fase 2

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.

3.2. STEENAKKER / GROENEWALSTRAAT
ARCHITECT:
Architectenbureau BOB.361 BVBA - Brussel
AANNEMER SLOOPWERKEN:
Devagro NV - Desselgem
LIGGING:
Nieuw Gent - UZ
FINANCIERING:
Het vervangingsbouwproject wordt geraamd op
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€ 6.975.823,00 en gefinancierd binnen het FS3.
Bestelbedrag sloop: € 109.369,95 (excl. btw en
studiekosten).
UITVOERING:
De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op
24 oktober 2013. Volgens de huidige planning, kunnen de
bouwwerken eind 2014 van start gaan, zodat begin 2017
de eerste appartementen kunnen worden verhuurd.
De sloopwerken van de bestaande gebouwen werden
gegund en besteld. De sloop start op 13 januari 2014.

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.
3D-schets vervangingsbouw Steenakker - Groenewalstraat

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. Een 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.

3.3. MALPERTUUS: FASE 7 - GROEP 10
ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent

UITVOERING:
De werken werden gegund en besteld. De start van de
werken is voorzien op 17 februari 2014.

AANNEMER:
Bouwonderneming Damman NV - Deerlijk
LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem - Bourgoyen
FINANCIERING:
Bestelbedrag € 2.041.367,17 (excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

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

3.4. BRUSSELSESTEENWEG 330
ARCHITECT:
Architectenbureau Cattoir - De Wael BVBA - Gent

Tekening voor- en achteraanzicht
project Brusselsesteenweg 330

LIGGING: Ledeberg
FINANCIERING:
Raming: € 1.000.480,51 (excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING: Start van de werken: begin 2014.
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.
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3.5. EMILE MOYSONLAAN 28-152
ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken BVBA - Gent

Schets renovatie Emile Moysonlaan

LIGGING:
Schelde - Vlaamsekaai - Gentbrugge
FINANCIERING:
De kosten worden geraamd op
€ 5.473.717,78 (excl. btw) en zullen worden
gefinancierd volgens het FS3.
UITVOERING:
De start van de werken is gepland in
de zomer 2014.
De oplevering is voorzien tijdens
het najaar 2016.

ONTWERP:
Renovatie van 63 appartementen tot 62 appartementen met hoofdzakelijk 1 en 2
slaapkamers die voldoen aan de nieuwe EPB-normen. Bijzonder in dit voorontwerp
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.

3.6. SLEUTELBLOEMSTRAAT
ARCHITECT:
Architectenbureau Mark Bernaert
BVBA - Ledeberg
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:
Het project wordt geraamd op € 3.413.119 (excl. btw) en
zal worden gefinancierd volgens het FS3.
UITVOERING:
De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen in
maart 2013. Het definitief ontwerp wordt momenteel
afgerond. De start van de werken wordt gepland eind
2014. De appartementen kunnen volgens de huidige
planning vanaf eind 2016 worden verhuurd.
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Schets nieuwbouw Sleutelbloemstraat

ONTWERP:
• 10 appartementen met 2 slaapkamers en
3 appartementen met 1 slaapkamer voor
‘aanpasbaar wonen’ en 16 appartementen met
1 slaapkamer. Het gebouw is uitgerust met een
lift en uitgewerkt overeenkomstig het decreet
‘toegankelijkheid’ en ‘aanpasbaar wonen’;
• 2 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en
achtertuin;
• 11 garages.

3.7. RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE WONINGEN - FASE 3
ARCHITECT:
Architectenbureau GDR-architecten BVBA - Gentbrugge
LIGGING:
Moscou - Vogelhoek
FINANCIERING:
Raming: € 945.500,00 (excl. btw en nevenkosten).
Financieringswijze: FS3.

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.

UITVOERING:
De aanbesteding en de start van de werken zijn voorzien
in 2014, onder voorbehoud van financiële goedkeuring.

3.8. 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.
Aanbesteding gebouwen: 2015.
Start van de werken van de gebouwen: 2015.

Impressie van het schetsontwerp

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.
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3.9. SITE D’HOOGHE
ARCHITECT:
Architectenbureau A Verbeke BVBA - Gent
LIGGING:
Bellevuekaai - Crommenlaan - UCO
LIGGING:
Ledeberg

FINANCIERING:
De kostprijs wordt geraamd op € 6.288.000,00. Het
bedrag wordt volledig gefinancierd volgens het FS3.
UITVOERING:
In 2013 werd het voorontwerp goedgekeurd door
de VMSW. In afwachting van het verkrijgen van de
stedenbouwkundige vergunning, wordt momenteel
het definitief dossier opgemaakt, om een openbare
aanbesteding te kunnen uitschrijven. De uitvoering van
de bouwwerken wordt gepland in het najaar van 2014.

ONTWERP:
Deze nieuwe woonwijk zal ongeveer 200 woningen tellen, waarvan 20% voor 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 met een hellend vlak.

Schets nieuwbouw Site D’Hooghe

3.10. DRUKKERIJ VAN MELLE
ARCHITECT:
Architectenbureau Baro BVBA - Gent
LIGGING:
Mariakerke

FINANCIERING:
Raming: € 4.774.391,00 (excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
UITVOERING:
Start van de werken: eind 2014.

Schets voorgevel appartementsgebouw
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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 Brugse Vaart:
- 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.

3.11. BRUSSELSEPOORTSTRAAT - NEDERSCHELDE
ARCHITECT:
Architectenbureau Visual Dimension BVBA –
Oudenaarde-Ename
LIGGING:
Binnenstad Gent

FINANCIERING:
Raming: € 2.743.578,05.
Financieringswijze koopeenheden: Kredieten koopsector.
Marktconforme lening met vaste vervaldag.
UITVOERING:
Start van de werken: eind 2014/begin 2015.

3D-tekening voorgevel project Brusselsepoortstraat

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.
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3.12. VOGELHOEKWIJK II
ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken BVBA - Gent
LIGGING:
Moscou - Vogelhoek
FINANCIERING:
Raming gebouwen: € 3.594.122,00 (excl. btw en excl.
studiekosten).
Financieringswijze gebouwen: FS3.
Financieringswijze wegeniswerken: art. 80.

ONTWERP:
24 halfopen en gesloten sociale huurwoningen
van het type 3/5 met tuin gelegen langsheen
een aan te leggen verbindingsweg tussen de
Désiré Mercierlaan en Werkhuizenlaan. In
de Jean Jaureslaan is er 1 rijwoning voorzien
(invulbouw).

UITVOERING:
Start van de wegeniswerken: december 2012.
• Fase 1: wegriolering, wegkoffer plaatsing asfalt:
in uitvoering.
• Fase 2: aanleg voetpaden, afwerkingen:
na realisatie gebouwen.
Start van de werken gebouwen: eind 2014.

3.13. CHARLES DE L’EPÉEPLEIN
ARCHITECT:
Buro-c architecten bvba - Gent
LIGGING:
Gent
FINANCIERING:
Raming: € 3.000.000,00
(excl. btw en excl. studiekosten).
Financieringswijze: FS3.

ONTWERP:
Het gebouw omvat op heden 64 studio’s en
is sterk verouderd. In het ontwerp wordt een
volledige ontmanteling voorzien, waarbij
binnen de bestaande structuur van het gebouw
ca. 40 nieuwe woningen worden voorzien
telkens met terras of tuin.

UITVOERING:
Start van de werken: eind 2014/begin 2015.

3.14. MALPERTUUS: FASE 7 - GROEPEN 8 EN 9
ARCHITECT:
Architectenbureau D & C Van Impe & Partners - Gent
LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem - Bourgoyen

FINANCIERING:
Koopwoningen: de werken worden geraamd op
€ 2.682.600,00. SBE-subsidie werd aangevraagd, maar
nog geen definitieve uitspraak vanuit de VMSW.
UITVOERING:
Voorziene uitvoering: 2014/2016
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ONTWERP:
Deze fase is 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.

Plan: bovenaanzicht site Malpertuus na afwerking

3.15. 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. Voor dit
project wordt SBE-subsidie voorzien.

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

UITVOERING:
Start sloopwerken: 2014.
Start van de werken gebouwen: 2015.

3.16. CENTRUMPLEIN - BINNENRENOVATIE VAN 89 APPARTEMENTEN
ONTWERP:
De buitengevels, het buitenschrijnwerk en de
dakbedekking werden al eerder gerenoveerd.
Uit onderzoek bleek dat de elektrische
installaties vaak verouderd en ontoereikend
zijn om een hedendaags aanvaardbaar comfort
te kunnen bieden. In eerste instantie werd
de elektriciteitsaansluiting van beide blokken
verzwaard.
Uit veiligheidsoverwegingen werd beslist over
te gaan tot een totale vernieuwing van de

elektrische installatie. Meteen werd ook de
erg verouderde toestand van de keukens en
badkamers mee opgenomen in dit dossier.
Het project zal gefaseerd verlopen om
herhuisvesting
binnen de
bouwblokken toe
te laten.
In een eerste
fase worden 24
appartementen
aangepakt.
Gebouwen Centrumplein
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ARCHITECT:
Architectenbureau Cattoir - De Wael BVBA - Gent

(excl. btw en excl. studiekosten).
Raming verdere fases: nog ongekend.
Financieringswijze: FS3.

LIGGING: Ledeberg
UITVOERING:
Start van de werken: 2015 onder voorbehoud van
goedkeuring financiering.

FINANCIERING:
Raming fase 1: € 807.706,00

3.17. 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 Minister van
Wonen een onteigeningsbesluit afgeleverd
voor tussenliggende private garages.
Sinds 2012 overlegt WoninGent met
stedenbouwkundige diensten met als
doelstelling de snelle realisatie van sociale
woningen.

3.18. 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.
Goedgekeurd verkavelingsplan: eind 2013.
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.

3.19. KLEEMSTRAAT 49
ARCHITECT:
Architectenbureau Van Derbeken BVBA - Gent
LIGGING: Oostakker
UITVOERING:
De ontwerpprocedure is in 2013 van start gegaan om in
2015 in aanbesteding te gaan. Doelstelling is om, na de
realisatie van de bouwwerken in 2015, de appartementen
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in 2016 te verhuren.
ONTWERP:
Het BPA laat toe om 10 nieuwe appartementen
te bouwen op 2 bouwlagen met een hellend
dak als derde woonverdieping.

3.20. JAN YOENSSTRAAT - MAÏSSTRAAT
ARCHITECT:
Wordt via Open Oproep aangesteld

LIGGING:
Omgeving Van Beverenplein ( Jan Yoensplein)

AANNEMER SLOOPWERKEN:
Devagro nv

FINANCIERING:
FS3.
Bestelbedrag sloopwerken: € 213.795,00.

ONTWERP:
Een stedenbouwkundig voorontwerp
moet voor een nieuw masterplan zorgen.
Voor de sloop van de bestaande 116
appartementen laagbouw verwierf
WoninGent in 2012 een sloopvergunning.
De sloopwerken zullen aanvatten op
24 februari 2014. Het nieuwe project
moet 116 woningen en ondergrondse
parkeerplaatsen huisvesten en zal
aanleunen op het openbaar groen domein
achteraan gelegen.

Project Jan Yoensstraat – Maïsstraat in voorbereiding

3.21. ABRIKOOSSTRAAT 75-81
ARCHITECT:
Architect Carla Degryse - Gent
LIGGING:
Brugse Poort - Rooigem
FINANCIERING:
De raming bedraagt € 392.000,00
(excl. btw en studiekosten) en zou worden gefinancierd
volgens het FS3.
UITVOERING:
Het project wordt in 2013-2014 als voorontwerp verfijnd,
zodat de werf kan aanvangen midden 2015.

ONTWERP:
Drie woningen worden gesloopt en één woning
wordt verbouwd aansluitend op een beluik
met geklasseerd zicht. De grondgebonden
smalle eengezinswoningen tellen 3 bouwlagen
met gelijkvloerse technische lokalen, een
leefruimte met tuintje, op de eerste verdieping
een keuken met eetruimte met terras en 2
slaapkamers en een badkamer op de tweede
verdieping.
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Sloop eerste Rabottoren in uitvoering

3.22. 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 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 1 (stroken 1 t.e.m.
5) bedraagt ca. € 30.000.000,00 euro (excl. btw en
studiekosten). De financiering gebeurt via FS3 van de
Vlaamse Overheid of renteloze lening op -1%.
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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 loopt verder.
Het eerste totale voorontwerpproces voor de gebouwen
van de eerste 5 stroken (ca. 220 woningen) zou rond juni
2014 klaar moeten zijn.
De sloop van de eerste Rabottoren ging op 12 augustus
2013 van start en zal volgens de planning tegen het einde
van de zomer 2014 afgerond zijn. Op de plaats waar de
eerste Rabottoren stond, komt na de sloopwerken een
grasvlakte tot aan de start van de bouwwerken. De Stad
Gent staat in voor het beheer ervan.
Doelstelling is om met de werfuitvoering fase 1 (stroken
1, 2 & 3), ca. 130 sociale woningen, van start te kunnen
gaan in eind 2015, na goedkeuring van het RUP en de
stedenbouwkundige vergunning.

ONTWERP:
De volgende krachtlijnen en prioriteiten werden door
verschillende betrokken partijen onderschreven:
•H
 et 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’.
•D
 e 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 planning tegen het einde
van de zomer 2014 afgerond zijn.
- indien de goedkeuring van het RUP en de
ontwerpfase 1 volgens planning verlopen, start
eind 2015 de verhuisbeweging van Rabot 2. Dit
zou moeten samenvallen met de start van de werf
vervangingsbouw fase 1 (stroken 1 - 3) aan het
Griendeplein. Volgens de planning zal de tweede
Rabottoren eind 2018 gesloopt zijn, waarna de
uitvoeringsfase vervangingsbouw 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.

• E en flexibel strokenconcept dat gevarieerde
invulmogelijkheden toelaat.
•G
 emeenschapsvoorzieningen en
andere buurtactiviteiten zoals een
wijkgezondheidscentrum zullen in de stroken
1 & 4 worden geïntegreerd op de gelijkvloerse
verdieping.
•N
 aast 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.
•D
 e kwalitatieve buitenruimtes en de omgeving
tussen de stroken worden verbonden door de
– in het noorden gelegen – lange, groene ‘spine’.
•P
 arkeerproblemen, verkeersbeleid, mobiliteit en
openbaar vervoer, doorgangen en toegangen tot
de gebouwen, in- en uitritten en ondergrondse
parkings worden in rekening gebracht.
•O
 nderzoek 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.

Strokenconcept Rabot

Rabot - Simulatie van het zicht op de nieuwe gebouwen vanuit de F. Van Cleeflaan ontwerp Poponcini & Lootens ir. Arch
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3.23. HOGEWEG
ARCHITECT:
De architect is nog niet bekend

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

LIGGING:
Sint-Amandsberg - Oostakker

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.

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

ONTWERP:
Het algemeen masterplan en het concept van de wijk Hogeweg werd 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 cluster C (fase 3). Het project van WoninGent bestaat uit twee hoekgebouwen met
respectievelijk 15 en 30 appartementen en uit 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.
In 2014 worden de architect-ontwerpers aangeduid en zullen de voorontwerpen starten.

3.24. BIEZENSTUK – ROOIGEMLAAN 226
ONTWERPER: Nog onbekend
LIGGING:
Brugse Poort - Biezenstuk - Rooigem
PLANNEN:
Min. 13 nieuwe eengezinswoningen met tuinen en
garages voor sociale koop.
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ONTWERP:
In 2014 worden de voorstudies aangezet
en worden bestekken uitgeschreven voor
ontwerpers
Uitvoering: 2016-2017.

3.25. VOORHAVENLAAN
ARCHITECT:
Nog onbekend
LIGGING:
Voorhavenlaan 25 - Meulesteedsesteenweg - Muide

ONTWERP:
Perceel met loods wordt bouwrijp gemaakt
om ca. 25 appartementen te bouwen met
ondergrondse parkeerplaatsen.

FINANCIERING:
FS3.
UITVOERING:
Voorontwerpen en bestekdossiers worden in 2014
verwerkt om eind 2015 met de uitvoering van de werken
te starten.

3.26. LOUIS SCHUERMANSSTRAAT 3
ARCHITECT:
Architectenbureau Cattoir - De Wael BVBA - Gent
LIGGING:
Sint-Amandsberg
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 op de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed
en kan daardoor enkel gesloopt worden na voorafgaand
advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De vermelding van het voormalig klooster op de
Inventaris Bouwkundig Erfgoed leidde tot een
negatief advies inzake sloop waardoor het geplande
nieuwbouwproject 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.

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 afleveren in natura.
Kostprijs: nog niet gekend met het FS3-plafond als
maximum.

UITVOERING:
De werken werden opgestart, maar geschorst in gevolge
een gerechtelijke procedure ingesteld door enkele
buurtbewoners en een concurrerende promotor.

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

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 verkavelingsaanvraag werd ingediend,
de vergunning wordt verwacht begin 2014.

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.

5. Taskforce Sociaal Wonen
Het bestuur van WoninGent verleent zijn principiële
goedkeuring om zich als kandidaat te melden voor de
volgende projecten:

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

• 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.4. Frederik Burvenichstraat:
- Gentbrugge
- 7 eengezinswoningen

PPS = Publiek-private Samenwerkingsprojecten.
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• Nr. a.3. Justus de Harduwijnlaan:
- Sluizeken - Tolhuis - Ham
- 10 tot 11 appartementen

6. GPD: Grond- en Pandendecreet
Sinds 1 september 2009 is het grond- en pandendecreet
(GPD) in Vlaanderen van kracht15. 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.

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.

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

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

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 het arrest van 7
november 2013 en in de beschikking van 18 december
2013 wezenlijke onderdelen van het GPD vernietigd, in
navolging van het antwoord van 8 mei 2013 door het Hof
van Justitie op een prejudiciële vraag.
Het GwH oordeelde dat een aantal fiscale stimulansen
en subsidiemechanismen ter compensatie van de sociale
last discriminerend zijn. Het gaat om 4 maatregelen16
die worden beschouwd als staatssteun en die vooraf
moesten worden aangemeld bij de Europese Commissie,
hetgeen niet is gebeurd17.

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.
Hoe het nu verder moet, wordt bekeken door de Vlaamse
Overheid die initiatieven belooft te nemen. Het arrest
wordt gepubliceerd in 2014 waarna er een termijn van 6
maanden start waarbinnen benadeelden acties kunnen
ondernemen. De impact op de concrete projecten wordt
bijgevolg pas duidelijk in 2014.

6.1. SCHELDEKOUTER GENTBRUGGEKOUTER
PROMOTOR:
Gaelens Bouwprojecten NV
LIGGING:
Scheldekouter Gentbruggekouter - Jules Van
Biesbroeckstraat te Gentbrugge,
UITVOERING:
Verwerving van de bouwpercelen is voorzien in 2014.
De ontwerpen zullen in 2014 opstarten.
De uitvoering is voorzien in 2016.

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.

 et decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
H
De vermindering van de registratierechten van 10 procent tot 1,5 procent op de gronden (artikel 4.1.20, §3), de vermindering van de btw van 21 % tot 6 %
(artikel 4.1.20, §3), de overnamegarantie voor wat betreft de in het kader van een uitvoering in natura verwezenlijkte sociale huurwoningen (artikel 4.1.21), de
infrastructuursubsidies (artikel 4.1.23).
17
In de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie en niet waren vrijgesteld van aanmelding bij de Europese Commissie
overeenkomstig artikel 108 van hetzelfde Verdrag.
15

16
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6.2. FILATURE DU RABOT

ARCHITECT:
Bontinck Architecture en
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: 2013.

ONTWERP:
Het gebied strekt zich uit over ca. 36.000 m²
en zal plaats bieden aan ca. 228 woningen en
appartementen naast kleinhandel en retail.
De sociale last bedraagt ca. 45 wooneenheden:
• 16 grondgebonden koopwoningen (2 à 3
bouwlagen) met tuin aan de Frans van Ryhovelaan
met bereikbaarheid via de nieuwe ontsluitingsweg;

18

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten
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• 28 huureenheden in een appartementsgebouw over
5 bouwlagen.
WoninGent besliste eind 2012 over te gaan tot
participatie via verwerving van grond.

7. Verwervingen
7.1 DE HAM
VERWERVING:
Via uitoefening van voorkooprecht na gerechtelijke
procedure sinds maart 2007 kon WoninGent het
bouwperceel verwerven en werd de akte verleden
in 2013.
Kostprijs: 250.000,00 euro.

LIGGING:
Ham 167 - 169 te 9000 Gent kadastraal gekend Afd. 1,
Sectie A, nr. 2917/y/3.
Oppervlakte: 763m².
BOUWPLANNEN:
12 appartementen.

7.2. WATERFRONT - WATERKLUISKAAI
VERWERVING
Het verkavelingsdossier voorziet 160 wooneenheden,
waarvan 20 via sociale last. 3 bouwloten met een totale
oppervlakte van 3.008,21 m² werden in 2013 aangekocht
binnen het FS3-plafond overeenkomstig het officiële
schattingsverslag. De bouwpercelen werden aangekocht
voor eigen realisatie van 32 appartementen met
ondergrondse parkeerplaatsen.

FINANCIERING:
De schatting- en kostprijs van de Eerstaanwezend
Inspecteur Registratiekantoor bedraagt € 1.085.000,00.
UITVOERING:
Procedures ontwerpen zullen in 2014 opstarten.

LIGGING:
Waterkluiskaai aan de Schelde - Sint-Amandsberg.
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1. Cijfergegevens
AANTAL
Totaal aantal klachten:

171

Aantal ontvankelijke klachten:

171

Aantal klachten volgens mate van gegrondheid

Gegrond/deels gegrond:
Ongegrond:

Aantal klachten volgens mate van oplossing

Opgelost/deels opgelost:
Onopgelost:

78/20
39
104/26
7

Geschonden ombudsnormen bij gegronde klachten
Niet-correcte beslissing:
Te lange behandeltermijn:

73

Ontoereikende informatieverstrekking:
Onvoldoende bereikbaarheid:
Onheuse bejegening:
Andere: nog onbeantwoord

34

2. Klachtenbeeld 2013
Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2013.
Naar analogie met 2012 hebben de geregistreerde klachten in 2013 terug te maken met de bouwfysische toestand van
het patrimonium, het technisch en administratief beheer.
1. Er is een toename van klachten over woongelegenheden
a. met vochtinfiltratie via dak en gevel,
b. die onvoldoende geïsoleerd zijn,
c. waarvan ramen enkele beglazing hebben.
Het merendeel van deze klachten is afkomstig van de huurders van het ingebrachte stadspatrimonium.
2. De laattijdige gevolggeving aan en de langdurige uitvoeringstermijn van herstellingswerken.
3.	D
 e antwoorden op de betwiste herstellingsfacturen en de afrekeningen van de waarborg lieten op zich wachten
of bleven uit.
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3. Concrete realisaties en voorstellen
Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten?
Wat de klachten met betrekking tot punt 1 betreft, stelde WoninGent van september 2012 tot september 2013 twee
gebouwinspecteurs aan die de conformiteit en de bouwtechnische staat van het patrimonium in kaart dienden te
brengen. In het tweede kwartaal van 2013 werden de door de gebouwinspecteurs verzamelde gegevens door het
diensthoofd van de Technische Dienst in een eindrapport verwerkt, dat WoninGent een duidelijk zicht geeft op de
staat van het patrimonium en op de prioriteiten in onderhoud. Aan de hand van dit document zullen nieuwbouw,
renovatiewerken en grote herstellingswerken kunnen opgenomen worden in een meerjarenplanning.
Tevens werd een specialist vocht- en condensproblematiek aangeworven.
De klachten waarvan sprake in punt 2 zijn o.a. een gevolg van de reorganisatie van de Technische Dienst en de
herinstallatie op een nieuwe locatie van de Afdeling Regie. Door de toename van het aantal verhuisbewegingen,
duurde de verwerking van de huurschade langer en daarom besliste WoninGent om eind 2013 een afdelingshoofd
Herverhuring Patrimonium in dienst te nemen.
De klachtenbehandelaar zal medewerkers sensibiliseren dat de klachten binnen de 45 dagen definitief dienen
beantwoord te worden. WoninGent is zich bewust dat door een duidelijke communicatie naar de kandidaten en de
huurders, er veel klachten kunnen vermeden worden.
De samenwerking met Gensh! en Samenlevingsopbouw Gent werd verdergezet.
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Organisatiestructuur

Algemeen directeur

Stafmedewerkers

Directeur
Ondersteunende Diensten
- Afdeling Boekhouding en
Financiën
- Afdeling Personeel en
Organisatie
- ICT
- Aankoopspecialist

Directeur Verhuur en
Sociale Dienstverlening

Directeur
Partimonium

- Financieël specialist
verhuur en verkoop
- Afdeling Verhuur
- Afdeling Sociale
Dienstverlening
en Leefbaarheid

Stafmedewerker/
procescontrole

Dienst Projecten,
Nieuwbouw & Renovatie

Diensthoofd
Technische Dienst

Afdeling Beheer

Afdeling Techniek
en Constructies
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Afdeling Regie

-M
 agazijnier & Atelier
verantwoordelijke
-P
 loegen sanitair,
elektriciteit,
cv-mechanica,
metselwerken,
schrijnwerkers en
schilderwerken
- Planners Regie

Afdeling Diensten

- Ploeg huisvuilwerkers
- Ploeg schoonmaak
- Ploeg huisbewaarders
-P
 loeg sociale
huisbewaarders

Afdeling Herverhuring
Patrimonium
- Plaatsbeschrijvers

ie

cipat

parti

roo
tw id
ran he
ve elijk
d

r
ge esu
ric lta
ht at
he
id

coaching en
begeleiding

transparantie

Implementatie en verdere uitwerking
personeelsbeleid
De ruggengraat van WoninGent is een goed uitgebouwd
personeelsbeleid. In 2012 werd de grondslag gelegd voor
een eenvormig personeelsbeleid op basis van volgende
principes:

In 2013 lag de nadruk op de verdere uitwerking van
dit personeelsbeleid. Zo werden de eerste stappen
genomen om competentieprofielen met bijhorende
performantie-indicatoren op te stellen voor alle
functies binnen de organisatie. Daarnaast werden
reeds ontwikkelde onderdelen zoals het onthaalbeleid,
het rekruteringsbeleid en het functionerings- en
evaluatiebeleid in 2013 geïmplementeerd.

!"#$%&'$("$"#$)#*$"&'$"
9:

werkwijze sinds de fusie. Dit resulteerde in 2013 in een
aangepast organogram en de aanwerving van onder
andere een afdelingshoofd Herverhuring Patrimonium,
drie planners en twee specialist medewerkers
op het gebied van gebouwschil en vocht- en
condensproblematiek (zie pagina 33).
Ontwikkeling op de werkvloer
Het rekruteringsbeleid van WoninGent voorziet dat
functies eerst bij medewerkers worden opengesteld,
indien deze over de nodige kwalificaties beschikken.
Op die manier wil de maatschappij haar medewerkers
de kans bieden om binnen WoninGent professioneel
te evolueren of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het is
immers zeer belangrijk dat er aan de personeelsleden
mogelijkheden geboden worden om hun loopbaan
binnen de organisatie verder te ontwikkelen. In 2013
hebben vijf personeelsleden op die manier een nieuwe
professionele uitdaging binnen de organisatie gekregen.
WoninGent vindt het ook belangrijk om haar
medewerkers optimaal te begeleiden en te coachen
tijdens hun loopbaan. Personeelsleden worden daarom
de mogelijkheid geboden om zich bij te scholen en
opleidingen te volgen. Dit gaat zowel over intern als
extern georganiseerde opleidingen.

In 2013 werd er voor 37.740,95 euro geïnvesteerd in
opleidingen, zodat medewerkers blijvend kunnen
bijleren en evolueren in hun functie. 25 procent van
Een aangepast organogram voor
dit bedrag werd besteed aan veiligheidscursussen.
een efficiëntere werking
Zo kregen niet-elektrisch geschoolde medewerkers
Na de fusie lag de focus op de operationele eenmaking,
die werkzaamheden uitvoeren in de nabijheid van
waarbij de meest adequate werkwijze van de
elektrische installaties een opleiding BA4. Verschillende
voormalige fusiepartners als standaardwerkwijze werd
medewerkers kregen ook een opleiding omgaan
geïmplementeerd. In de praktijk bleek deze werkwijze
met fysieke en verbale agressie.8.',,4
Er ging ook speciale
echter niet altijd+,'%*-."*(aangepast aan de schaalvergroting.
/$%0((%)1)2.3*,4$)5*$"&'6$%4$"*"7
;;<
<< aandacht naar opleidingen met betrekking
;==
tot
Zowel de Afdeling Verhuur
als de Technische Dienst
leiderschapsontwikkeling. Zo kregen alle ploegbazen een
maakten dan ook een grondige analyse van hun
training in leiding geven aan arbeiders.
200
180
160
140

Aantal deelnemers opleidingen

In totaal werden 44 verschillende opleidingen
aangeboden, waaronder zowel interne als externe
cursussen, trainingen en workshops binnen het werkveld
van de werknemers.

120
100
80
60
40
20
0

Ondersteunende diensten
Patrimonium
Verhuur & Sociale Dienstverlening
TOTAAL
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Op zoek naar divers talent
WoninGent stelt zich open voor competente
medewerkers met een diverse achtergrond
(bijvoorbeeld vijftigplussers, allochtonen en personen
met een arbeidshandicap). De maatschappij wil
in haar personeelsbeleid dan ook extra aandacht
besteden aan diversiteit. In 2013 werd een werkgroep
opgericht die zich zal buigen over de opmaak van een
diversiteitsplan. Dit diversiteitsplan zal onder andere
volgende domeinen omvatten: rekrutering en selectie,
opleidings- en ontwikkelingskansen en maatregelen om
de tewerkstelling te garanderen.

Geslacht personeel

200
180
160

**"+*,

140
!"#$%&"'!"''&()$

!

Electriciens

8

Huisvuilwerkers

7

Metsers

6

Patrimonium
Sanitair

5

Schilders

4

Schoonmaak

3

Schrijnwerkers
Soc Huisbewaarders

1

Technische Dienst

0

Verhuur & Sociale Dienst
AA
N

TAL

2
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Aanwervingen 2013
In 2013 wierf WoninGent 32
nieuwe medewerkers aan op
vaste basis. Deze aanwervingen
gebeurden omwille van de
creatie van nieuwe functies
(17), ter vervanging van
tot
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WoninGent nam ook gerichte acties om gemotiveerde
en talentvolle technische medewerkers en
."-,"/-"/
."-,"/-"/
onderhoudspersoneel
aan te
#!
$%&
werven. Zo werd
bijvoorbeeld
!!
#&
een folder opgesteld
specifiek
$%(
$)%
gericht op deze doelgroep,
werden er rekruteringsaffiches
ontworpen voor de
dienstwagens van het technisch
personeel en deed WoninGent
actief aan rekrutering tijdens
de jobbeurs van de VDAB.

van

!"#$%&'(
0*123"$,45"

WoninGent probeert bij de rekrutering dus altijd de
juiste persoon voor de juiste job aan te werven ongeacht
geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap, ras of
)*+",-"*#
religie. De maatschappij had in 2013 45%
vrouwelijke
!"
werknemers in dienst, waarvan 23 arbeiders
en
'"
63 bedienden.
#'

Als tweede grootste sociale huisvestingsmaatschappij in
Vlaanderen heeft WoninGent nood aan gespecialiseerde
medewerkers zoals ingenieurs, architecten … Met het
oog op een positieve profilering bij deze doelgroep,
besliste WoninGent om in te stappen in 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 jaar 2014 zullen op die manier twee jobstudenten
bij WoninGent aan de slag gaan ter ondersteuning van
respectievelijk de Afdeling Sociale Dienstverlening en
Leefbaarheid en de Technische Dienst.

gepensioneerde medewerkers (4), door interne
promotie van een medewerker (1) of door ontslag (7).
Drie functies stonden eind 2013 nog open. De nieuwe
functies waarvan sprake omvatten onder andere tien
sociale huisbewaarders en een coördinator sociale
huisbewaarders.
Er werden ook acht personen tijdelijk in dienst
genomen en dit ter vervanging van langdurig afwezige
medewerkers (5) of om een tijdelijke functie in te
vullen (3).
Initiatieven voor en
door het personeel
In 2013 werden zes fietstochten voor de personeelsleden
georganiseerd langs het patrimonium alsook een
begeleide rondrit voor nieuwe bestuursleden. De
fietstochten werden georganiseerd per wijk en werden
geleid door de wijkmonitoren die de medewerkers lieten
kennismaken met het uitgebreide patrimonium en zijn
bewoners.
Enkele personeelsleden namen in 2013 ook het initiatief
om een vriendenkring op te starten. Deze vriendenkring
zal op jaarlijkse basis enkele activiteiten voor het
personeel organiseren.

PROJECT SOCIALE HUISBEWAARDERS:
In april 2013 ging het project
sociale huisbewaarders van
start. WoninGent nam hiervoor
in december 2012 de erkenning
over van de Stad Gent. De
sociale huisbewaarders zijn tien
werknemers die onder het SINEstatuut vallen en ingezet worden om
op projectmatige basis taken uit te
voeren in en rond de gebouwen van
WoninGent. Zij helpen mee om de
gebouwen en de omgeving proper
en net te houden en werken hierbij
rond thema’s zoals vandalisme,
sluikstort, kleine technische
defecten … WoninGent hoopt op
die manier bij te dragen aan een
aangenaam samenleven in haar
sociale wooncomplexen.

In samenwerking met de Dienst
Werk van de Stad Gent werden
de tien sociale huisbewaarders
zorgvuldig gerekruteerd uit
volgende specifieke de doelgroepen:
laaggeschoolden, 50+’ers,
allochtonen ... Het project wordt
begeleid door een coördinator die
in maart 2013 werd aangeworven.
Deze persoon coacht en stimuleert
de tien sociale huisbewaarders om
zo de nodige attitudes en ervaring
te verwerven om terug een plaats te
vinden op de reguliere arbeidsmarkt.
Na een positieve evaluatie eind
2013, besliste WoninGent om het
project ook in 2014 verder te zetten.
De erkenning voor het project loopt
tot november 2016.

Jaarverslag 2013 | 77

"

!"#

!""#$%&'

*+,-./012,0340*22/

30

$%

!

52,0:406+60;40*22/

Het personeel van WoninGent in cijfers
52,0;406+60<40*22/
Eind 2013
waren er 190 personeelsleden in dienst
52,0<406+60=40*22/
bij WoninGent.
Rekening houdend met de deeltijdse
52,0=406+60>440*22/
en halftijdse
tewerkstellingen,
resulteert dit in een
>440*22/0.,0+?1./
effectieve tewerkstelling van 180,58 VTE’s. 55 procent
van de werknemers zijn arbeiders.
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ONDERNEMINGSRAAD
Personeelsafvaardiging
Effectieve leden
Caluwé Marc
Cobbaert Marleen
De Bruyne Danny
De Coster Linda
Troessaert Rita
					
Plaatsvervangende leden
Plaatsvervangende leden
De Maertelaere Jacques
Dopazo Dacosta Maria
Dopazo Dacosta Maria				
Everaert Patrick
Taelman Julio					 Taelman Julio				
Troessaert Rita
Werkgeversafvaardiging
Effectieve leden :
Werkgeversafvaardiging
Karin Wouters
Effectieve leden :
Jacques D’Hooghe
Karin Wouters
Plas Ryserhove
Jacques D’Hooghe
Peter Vermaercke
Plas Ryserhove
Francine Blanckaert
Peter Vermaercke
Francine Blanckaert
CPBW
Personeelsafvaardiging
Effectieve leden :
Caluwé Marc
Cobbaert Marleen
De Bruyne Danny
De Coster Linda
De Maertelaere Jacques
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JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
woninGent
1$$0 

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
5HFKWVYRUP 
Lange Steenstraat
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België
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Gent
5HFKWVSHUVRQHQUHJLVWHU 535 5HFKWEDQNYDQ.RRSKDQGHOYDQ ....................................................................................................
,QWHUQHWDGUHV




BE 0400.032.156
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 01  01  2013
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 2012
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'HEHGUDJHQYDQKHWYRULJHERHNMDDUzijn / XXXXXX
zijn niet LGHQWLHNPHWGLHZHONHHHUGHURSHQEDDUZHUGHQJHPDDNW

92//(',*( /,-67 PHW QDDP YRRUQDPHQ EHURHS ZRRQSODDWV DGUHV QXPPHU SRVWQXPPHU HQ JHPHHQWH  HQ IXQFWLH LQ GH
RQGHUQHPLQJYDQGH%(67885'(56=$$.92(5'(56(1&200,66$5,66(1
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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Karin Wouters
Directeur
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Tom Balthazar
Voorzitter van de Raad Van Bestuur
OCR9002

Nr.

VOL 1.1

BE 0400.032.156

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

Marc Heughebaert

Sint Theresiastraat 28, 9000 Gent, België

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

Miguel Lyssens-Danneboom

Notelaarstraat 72, 9000 Gent, België

Bestuurder
16/05/2013 - 02/12/2013

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

Moore Stephens Verschelden
bedrijfsrevisoren
Nr.: BE 0453.925.059
Lidmaatschapsnr.: B00212

Esplanade 1 bus 96, 1020 Laken, België

Commissaris
31/03/2011 - 08/05/2014

Vertegenwoordigd door:
Peter Verschelden
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DEEL 7: JAARREKENING

1U

92/

BE 0400.032.156

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
+HWEHVWXXUVRUJDDQYHUNODDUWGDWJHHQHQNHOHRSGUDFKWYRRUQD]LFKWRIFRUUHFWLHZHUGJHJHYHQDDQLHPDQGGLHGDDUZHWWHOLMNQLHWWRH
JHPDFKWLJG LV PHW WRHSDVVLQJ YDQ GH DUWLNHOHQ  HQ  YDQ GH ZHW YDQ  DSULO  EHWUHIIHQGH GH ERHNKRXGNXQGLJH HQ ILVFDOH
EHURHSHQ
XXX / werd niet* JHYHULILHHUG RI JHFRUULJHHUG GRRU HHQ H[WHUQH DFFRXQWDQW RI GRRU HHQ EHGULMIVUHYLVRU GLHQLHW GH
'H MDDUUHNHQLQJ werd
FRPPLVVDULVLV
,Q EHYHVWLJHQG JHYDO PRHWHQ KLHUQD ZRUGHQ YHUPHOG QDDP YRRUQDPHQ EHURHS HQ ZRRQSODDWV YDQ HONH H[WHUQH DFFRXQWDQW RI
EHGULMIVUHYLVRUHQ]LMQOLGPDDWVFKDSVQXPPHUELM]LMQ,QVWLWXXWHYHQDOVGHDDUGYDQ]LMQRSGUDFKW
$
%
&
'

+HWYRHUHQYDQGHERHNKRXGLQJYDQGHRQGHUQHPLQJ 
+HWRSVWHOOHQYDQGHMDDUUHNHQLQJ 
+HWYHULILsUHQYDQGHMDDUUHNHQLQJHQRI
+HWFRUULJHUHQYDQGHMDDUUHNHQLQJ

,QGLHQ WDNHQ EHGRHOG RQGHU $ RI RQGHU % XLWJHYRHUG ]LMQ GRRU HUNHQGH ERHNKRXGHUV RI GRRU HUNHQGH ERHNKRXGHUVILVFDOLVWHQ
NXQQHQ KLHUQD ZRUGHQ YHUPHOG QDDP YRRUQDPHQ EHURHS HQ ZRRQSODDWV YDQ HONH HUNHQGH ERHNKRXGHU RI HUNHQGH
ERHNKRXGHUILVFDOLVWHQ]LMQOLGPDDWVFKDSVQXPPHUELMKHW%HURHSVLQVWLWXXWYDQHUNHQGH%RHNKRXGHUVHQ)LVFDOLVWHQHYHQDOVGHDDUG
YDQ]LMQRSGUDFKW

1DDPYRRUQDPHQEHURHSHQZRRQSODDWV

/LGPDDWVFKDSV
QXPPHU

$DUGYDQGH
RSGUDFKW
$%&HQRI'

  6FKUDSSHQZDWQLHWYDQWRHSDVVLQJLV
)DFXOWDWLHYHYHUPHOGLQJ
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Nr.

VOL 2.1

BE 0400.032.156

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA ...........................................................................

20/28

Oprichtingskosten ....................................................................

5.1

20

Immateriële vaste activa ..........................................................

5.2

21

Materiële vaste activa ..............................................................
Terreinen en gebouwen .........................................................
Installaties, machines en uitrusting ........................................
Meubilair en rollend materieel ...............................................
Leasing en soortgelijke rechten .............................................
Overige materiële vaste activa ..............................................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................

5.3

22/27
22
23
24
25
26
27

5.4/
Financiële vaste activa ............................................................ 5.5.1
Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14

Deelnemingen ...................................................................
Vorderingen ......................................................................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ...................................................................................
Deelnemingen ...................................................................
Vorderingen ......................................................................
Andere financiële vaste activa ...............................................
Aandelen ...........................................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

28
280/1
280
281

5.14

282/3
282
283
284/8
284
285/8

VLOTTENDE ACTIVA ...................................................................

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar .........................................
Handelsvorderingen ..............................................................
Overige vorderingen ..............................................................

29

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................
Voorraden ..............................................................................
Grond- en hulpstoffen .......................................................
Goederen in bewerking .....................................................
Gereed product .................................................................
Handelsgoederen .............................................................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ..................
Vooruitbetalingen ..............................................................
Bestellingen in uitvoering .......................................................

3

Vorderingen op ten hoogste één jaar .....................................
Handelsvorderingen ..............................................................
Overige vorderingen ..............................................................

40/41

Overlopende rekeningen .........................................................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................

5.700,34
.............................
.............................
.............................

2.361,68
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
5.700,34
1.338,66
4.361,68

.............................
.............................
.............................
2.361,68
.............................
2.361,68

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

2.453.223,84
2.453.223,84
314.941,70
.............................
.............................
.............................
2.138.282,14
.............................
.............................

710.401,74
710.401,74
351.507,44
.............................
.............................
.............................
358.894,30
.............................
.............................

4.352.203,12
2.521.480,72
1.830.722,40

4.051.782,79
2.517.340,76
1.534.442,03

51/53

10.000.000,00
.............................
10.000.000,00

13.000.000,00
.............................
13.000.000,00

54/58

22.415.784,59

19.110.075,22

30/31
32
33
34
35
36
37

40
41

5.6

107,45
473.291.030,13
440.516.268,20
68.437,18
319.800,29
6.619.938,55
1.372.011,55
24.394.574,36

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

30/36

Liquide middelen ......................................................................

21,06
476.206.979,61
443.638.609,96
76.025,25
354.127,59
6.322.116,62
1.363.583,17
24.452.517,02

39.005.069,62

291

Eigen aandelen ......................................................................
Overige beleggingen .............................................................

473.293.499,26
.............................

41.131.348,88

290

5.5.1/
Geldbeleggingen ...................................................................... 5.6

476.212.701,01
.............................

50/53
50

490/1

1.910.137,33

2.132.809,87

20/58

517.344.049,89

512.298.568,88
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Nr.

VOL 2.2

BE 0400.032.156
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-)

10/15

237.740.018,22

240.147.383,74
153.846.582,37
154.025.542,50
178.960,13

101

153.840.344,24
154.019.002,50
178.658,26

Uitgiftepremies .........................................................................

11

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

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

Herwaarderingsmeerwaarden .................................................

12

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

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

Reserves ...................................................................................
Wettelijke reserve ..................................................................
Onbeschikbare reserves ........................................................
Voor eigen aandelen .........................................................
Andere ..............................................................................
Belastingvrije reserves ..........................................................
Beschikbare reserves ............................................................

13

38.166.022,04
50.738,00
31.713.059,76
.............................
31.713.059,76
6.402.224,28
.............................

38.246.256,03
50.738,00
31.713.059,76
.............................
31.713.059,76
6.482.458,27
.............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-)

14

-11.088.807,61

-9.934.112,97

Kapitaalsubsidies .....................................................................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................

15

56.822.459,55

57.988.658,31

19

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

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ....................

16

11.844.155,64

10.654.826,52

Voorzieningen voor risico's en kosten ...................................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................
Belastingen ............................................................................
Grote herstellings- en onderhoudswerken .............................
Overige risico's en kosten ......................................................

160/5

8.569.926,10
.............................
.............................
8.569.926,10
.............................

7.313.031,94
.............................
.............................
7.313.031,94
.............................

Kapitaal .....................................................................................
Geplaatst kapitaal ..................................................................
Niet-opgevraagd kapitaal .......................................................

5.7

10
100

130
131
1310
1311
132
133

160
161
162
5.8

163/5

Uitgestelde belastingen ...........................................................

168

SCHULDEN .................................................................................

17/49

Schulden op meer dan één jaar ..............................................
Financiële schulden ...............................................................
Achtergestelde leningen ...................................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .......................
Kredietinstellingen ............................................................
Overige leningen ...............................................................
Handelsschulden ...................................................................
Leveranciers .....................................................................
Te betalen wissels ............................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................
Overige schulden ...................................................................
Schulden op ten hoogste één jaar ..........................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ...............................................................
Kredietinstellingen ............................................................
Overige leningen ...............................................................
Handelsschulden ...................................................................
Leveranciers .....................................................................
Te betalen wissels ............................................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten .........................................................................
Belastingen .......................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten .......................................
Overige schulden ...................................................................
Overlopende rekeningen .........................................................
TOTAAL VAN DE PASSIVA .....................................................

5.9

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48

5.9

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

5.9

45
450/3
454/9
47/48

5.9

3.274.229,54

3.341.794,58

267.759.876,03

261.496.358,62

220.849.469,67
218.128.687,16
.............................
.............................
6.581.611,60
206.724.931,52
4.822.144,04
.............................
.............................
.............................
.............................
2.720.782,51

213.042.863,95
210.373.726,60
.............................
.............................
6.801.706,99
197.327.778,16
6.244.241,45
.............................
.............................
.............................
.............................
2.669.137,35

45.402.694,65
9.828.591,22
294.571,79
.............................
294.571,79
4.899.743,01
4.899.743,01
.............................
.............................

46.388.495,00
8.424.103,30
99.409,92
.............................
99.409,92
7.261.832,17
7.261.832,17
.............................
.............................

3.607.811,45
2.441.868,03
1.165.943,42
26.771.977,18

492/3

1.507.711,71

10/49

517.344.049,89

3.592.029,16
2.781.967,85
810.061,31
27.011.120,45
2.064.999,67
512.298.568,88
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Nr.

VOL 3

BE 0400.032.156

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten ................................................................
Omzet ....................................................................................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-)
Geproduceerde vaste activa ..................................................
Andere bedrijfsopbrengsten ..................................................
Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ..............................
Aankopen ..........................................................................
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-)
Diensten en diverse goederen ...............................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-)
Andere bedrijfskosten ............................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)

Toel.

Codes

5.10

70

70/74

71
72
5.10

74

.............................
43.837,45
4.264.541,94

39.558.026,44
36.271.620,50
.............................
.............................
3.286.405,94

62

43.424.193,86
2.896.712,26
1.433.436,27
1.463.275,99
10.890.463,03
7.854.941,05

630

14.809.067,09

14.299.438,13

631/4

208.350,91

305.133,14

5.10

635/7

5.10

640/8

1.256.894,16
2.710.219,66
.............................

2.537.404,44
4.640.101,81
.............................

60
600/8
609
61
5.10

649
9901

Financiële opbrengsten ...........................................................
Opbrengsten uit financiële vaste activa .................................
Opbrengsten uit vlottende activa ...........................................
Andere financiële opbrengsten ..............................................

75

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-)

37.879.012,82
33.570.633,43

Vorig boekjaar

39.259.229,08
1.062.157,71
2.804.979,81
-1.742.822,10
10.687.812,23
8.524.727,32

60/64

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-)

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-)
Kosten van schulden .............................................................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-)
Andere financiële kosten .............................................(+)/(-)

Boekjaar

750
751
5.11

752/9

5.11

65
650

651
652/9
9902

-1.380.216,26

-3.866.167,42

1.660.681,82
.............................
109.754,58
1.550.927,24

1.580.092,80
.............................
99.460,42
1.480.632,38

5.068.577,94
5.066.979,53

5.689.027,95
5.147.594,86

.............................
1.598,41
-4.788.112,38

540.346,60
1.086,49
-7.975.102,57
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Nr.

VOL 3

BE 0400.032.156
Toel.

Uitzonderlijke opbrengsten .....................................................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa .....................................................................................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa .....................................................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ...............................................................................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .....................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11
Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-)
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................
Andere uitzonderlijke kosten .................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-)

Codes
76

3.562.034,13

Vorig boekjaar

1.447.042,46

760

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

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

761

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

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

762

.............................
3.453.911,72
108.122,41

.............................
1.326.015,92
121.026,54

763
764/9
66

93.668,22

950.852,92

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

877.166,66
.............................

664/8

.............................
.............................
93.668,22

.............................
.............................
73.686,26

669

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

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

660
661
662
663
5.11

Boekjaar

-1.319.746,47

-7.478.913,03

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..........................

780

84.031,80

88.012,92

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

680

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

1.452,25

670/3

-786,04
2.261,49

59.958,39
59.958,39

77

3.047,53

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-)
Belastingen ............................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .............................................

5.12

67/77

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

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-)

9904

-1.234.928,63

-7.452.310,75

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ...........................

789

80.233,99

471.768,75

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

689

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

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

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-)

9905

-1.154.694,64

-6.980.542,00
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Nr.

VOL 4

BE 0400.032.156

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen ..............................................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....................................
aan de reserves ..............................................................................

9906
(9905)
14P
791/2

Boekjaar

-11.088.807,61
-1.154.694,64

Vorig boekjaar

-9.934.112,97
-6.980.542,00

-9.934.112,97

-2.953.570,97

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

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

791

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

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

792

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

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

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

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

Toevoeging aan het eigen vermogen ..............................................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies .....................................

691/2
691

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

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

aan de wettelijke reserve ................................................................

6920

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

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

aan de overige reserves .................................................................

6921

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

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

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-)

(14)

-11.088.807,61

-9.934.112,97

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

794

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

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

Uit te keren winst ...............................................................................
Vergoeding van het kapitaal ...........................................................

694/6

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

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

694

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

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

Bestuurders of zaakvoerders ..........................................................

695

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

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

Andere rechthebbenden .................................................................

696

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

.............................
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Nr.

VOL 5.2.2

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

8122P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ..........................................................................................................

8072

86,39

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

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

211

3.868,00

3.868,00
xxxxxxxxxxxxxxx

3.760,55

3.846,94
21,06
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Nr.

VOL 5.3.1

BE 0400.032.156

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8191P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8171

750.545,14

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8181

14.330.383,35

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8191

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ..........................................................................................................

8271

14.406.169,26

Teruggenomen ...............................................................................................

8281

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

Verworven van derden ....................................................................................

8291

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................

8301

66.664,56

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-)

8311

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

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

8321

140.211.930,62

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

(22)

443.638.609,96

566.388.694,12

3.882.008,25

583.850.540,58
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

125.872.425,92
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Nr.

VOL 5.3.2

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8192P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

8162

19.282,56

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8172

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8182

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8192

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ..........................................................................................................

8272

11.694,49

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

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

(23)

358.677,14

377.959,70
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

290.239,96

301.934,45
76.025,25
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Nr.

VOL 5.3.3

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8193P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8173

12.352,70

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8183

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8193

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ..........................................................................................................

8273

84.866,64

Teruggenomen ...............................................................................................

8283

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

Verworven van derden ....................................................................................

8293

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................

8303

12.352,70

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-)

8313

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

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

8323

835.330,40

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

(24)

354.127,59

1.082.616,75

119.193,94

1.189.457,99
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

762.816,46
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Nr.

VOL 5.3.4

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8194P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

8164

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8174

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8184

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8194

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ..........................................................................................................

8274

297.821,93

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

1.446.484,83

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

(25)

6.322.116,62

Terreinen en gebouwen ....................................................................................

250

6.322.116,62

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

251

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

Meubilair en rollend materieel ..........................................................................

252

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

7.768.601,45

7.768.601,45
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

1.148.662,90

WAARVAN
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Nr.

VOL 5.3.5

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8195P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

8165

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8175

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8185

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8195

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ..........................................................................................................

8275

8.428,38

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

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

(26)

1.498.437,25

1.498.437,25
........................

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

126.425,70

134.854,08
1.363.583,17
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Nr.

VOL 5.3.6

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8196P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................

8166

16.487.804,73

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8176

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8186

-16.429.862,07

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8196

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)

24.452.517,02

24.394.574,36

24.452.517,02
........................

........................
........................
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Nr.

VOL 5.4.3

BE 0400.032.156
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8393P

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ...............................................................................................

8363

1.338,66

Overdrachten en buitengebruikstellingen .......................................................

8373

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-)

8383

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .........................................

8393

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

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

8543

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

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

8553

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

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

(284)

1.338,66

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

1.338,66
........................

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

........................
xxxxxxxxxxxxxxx

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

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................................

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen .................................................................................................

8583

2.000,00

Terugbetalingen ..............................................................................................

8593

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

Geboekte waardeverminderingen ...................................................................

8603

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

Teruggenomen waardeverminderingen ..........................................................

8613

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

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-)

8623

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

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-)

8633

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

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

(285/8)

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

8653

xxxxxxxxxxxxxxx

2.361,68

4.361,68
........................
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Nr.

VOL 5.6

BE 0400.032.156

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen ..........................................................................................................
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................
Niet-opgevraagd bedrag ...............................................................................

51

Vastrentende effecten .....................................................................................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ..........................

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ....................................................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand .............................................................................
meer dan één maand en hoogstens één jaar ..........................................
meer dan één jaar ....................................................................................

53

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

8689

8681
8682

8684

8686
8687
8688

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

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

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

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

10.000.000,00

13.000.000,00

........................
10.000.000,00
........................

........................
13.000.000,00
........................

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

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

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Over te dragen kosten .......................................................................................................................................

479.977,91

Over te dragen kosten: wederbeleggingsvergoeding VMSW ............................................................................

1.426.630,69

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

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

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

........................
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Nr.

VOL 5.7

BE 0400.032.156

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

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ...............................................

(100)

154.019.002,50

Codes

Bedragen

Aantal aandelen

-6.540,00
........................
........................
........................

-2.616
........................
........................
........................

154.019.002,50
........................
........................
........................
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

61.607.601
........................
........................
........................
61.607.601
........................

Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

178.658,26
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
........................

57.912,60
57.059,23
31.471,08
28.125,00
4.090,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wijzigingen tijdens het boekjaar
uittredingen ................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
kapitaalaandelen ........................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Aandelen op naam ..........................................................................................
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen ..........................

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ...................................................................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ................................................
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen ............................................................
Stadsbestuur Gent .....................................................................................
VZW Het Syndicaal Huis ............................................................................
Diverse particuliere vennoten ....................................................................

(101)
8712

154.025.542,50

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ...............................................................................................................................

8721

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

Aantal aandelen .............................................................................................................................

8722

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

Kapitaalbedrag ...............................................................................................................................

8731

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

Aantal aandelen .............................................................................................................................

8732

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

Bedrag van de lopende converteerbare leningen ..........................................................................

8740

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

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...............................................................................................

8741

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

Maximum aantal uit te geven aandelen ..........................................................................................

8742

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

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................

8745

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

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...............................................................................................

8746

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

Maximum aantal uit te geven aandelen ..........................................................................................

8747

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

Gehouden door haar dochters

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

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

First - VOL2014 - 18 / 48

Jaarverslag 2013 | 97

DEEL 7: JAARREKENING

Nr.

VOL 5.7

BE 0400.032.156
Codes

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

8751
Codes

Boekjaar

........................
Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen .............................................................................................................................

8761

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

Daaraan verbonden stemrecht .......................................................................................................

8762

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

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf .................................................................

8771

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

Aantal aandelen gehouden door haar dochters .............................................................................

8781

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

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

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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Nr.

VOL 5.9

BE 0400.032.156

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

9.618.199,73

Achtergestelde leningen .................................................................................................................

8811

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

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8821

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden .....................................................................................

8831

220.095,47

Kredietinstellingen ..........................................................................................................................

8841

7.976.611,06

Overige leningen ............................................................................................................................

8851

1.421.493,20

Handelsschulden .................................................................................................................................

8861

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

Leveranciers ...................................................................................................................................

8871

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

Te betalen wissels ..........................................................................................................................

8881

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....................................................................................

8891

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

Overige schulden ................................................................................................................................

8901

210.391,49
9.828.591,22

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .........................................

(42)

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

8802

34.517.758,02

Achtergestelde leningen .................................................................................................................

8812

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

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8822

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden .....................................................................................

8832

961.417,15

Kredietinstellingen ..........................................................................................................................

8842

28.872.500,61

Overige leningen ............................................................................................................................

8852

4.683.840,26

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

34.517.758,02

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................

8803

183.610.929,14

Achtergestelde leningen .................................................................................................................

8813

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

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8823

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden .....................................................................................

8833

5.620.194,45

Kredietinstellingen ..........................................................................................................................

8843

177.852.430,91

Overige leningen ............................................................................................................................

8853

138.303,78

Handelsschulden .................................................................................................................................

8863

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

Leveranciers ...................................................................................................................................

8873

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

Te betalen wissels ..........................................................................................................................

8883

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .....................................................................................

8893

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

Overige schulden ................................................................................................................................

8903

2.720.782,51

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................

8913

186.331.711,65
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VOL 5.9

BE 0400.032.156
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

304.420,98

Achtergestelde leningen .................................................................................................................

8932

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

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8942

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden .....................................................................................

8952

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

Kredietinstellingen ..........................................................................................................................

8962

304.420,98

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

304.420,98

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

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

450

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

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ......................................

9076

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

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .................................................

9077

1.165.943,42

2.441.868,03

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
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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 .......................................................................................................................................

414.288,71

Intresten in annuïteiten Domus Flandria ............................................................................................................

327.327,74

Andere toe te rekenen kosten ...........................................................................................................................

377.893,09

Over te dragen opbrengsten ..............................................................................................................................

388.202,17
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Nr.

VOL 5.10

BE 0400.032.156

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

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

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

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

2.615.580,14

346.190,47

190
167,3
239.212

180
167,3
215.377

624

6.028.300,95
1.711.711,13
387.761,90
396.953,34
........................

5.248.885,49
1.791.770,35
414.740,14
399.545,07
........................

635

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

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

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Uitsplitsing per geografische markt
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen .......................................................................................................

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ..............
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ......................................................
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen .......................................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .............................
Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-)
Ouderdoms- en overlevingspensioenen .......................................................
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt ...................................................................................................
Teruggenomen .........................................................................................
Op handelsvorderingen
Geboekt ...................................................................................................
Teruggenomen .........................................................................................

9086
9087
9088

620
621
622
623

9110
9111
9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ...............................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ....................................................................

9115

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ......................................................................
Andere ..........................................................................................................

640

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ..................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ......................................................
Kosten voor de onderneming ........................................................................

9116

641/8

9096
9097
9098
617

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

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

208.350,91
........................

305.193,14
60,00

3.331.379,20
2.074.485,04

2.537.404,44
........................

2.639.924,41
70.295,25

2.387.049,94
2.253.051,87

1
1,4
2.347
111.007,11

........................
0,4
832
27.430,11
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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 .....................................................................................
Interestsubsidies ......................................................................................
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
diverse intresten .......................................................................................
aanbrengpremie VMSW ...........................................................................
...................................................................................................................

9125
9126

1.469.474,81
........................

1.439.180,68
3.754,06

616,16
16.646,33
........................

21.423,43
16.274,20
........................

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ...............

6501

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

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

Geactiveerde intercalaire interesten ..............................................................

6503

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

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

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................
Teruggenomen .............................................................................................

6510

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ...............................................................................................
Bestedingen en terugnemingen ....................................................................
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
kosten van kredietkaarten ...................................................................(+)/(-)
andere financiele kosten .....................................................................(+)/(-)
........................................................................................................................

6511

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

540.346,60
........................

653

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

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

6560

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

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

22,00
1.576,41
........................

22,00
1.064,49
........................

6561

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Andere uitzondelrijke opbrengsten ....................................................................................................................

108.122,41

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

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

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Brandschades en diverse uitzonderlijke kosten ................................................................................................

93.668,22

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

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

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

........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar ..................................................................................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ..................................................................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ...........................................
Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

9134

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ..........................................................................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...........................................................................
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ..........

9138

9135
9136
9137

9139
9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

........................
406,41
406,41
........................
2.261,49
2.261,49
........................

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

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ......................
Andere actieve latenties
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Passieve latenties ..............................................................................................................................
Uitsplitsing van de passieve latenties
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Codes

Boekjaar

9142

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

9144

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

9141

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) .................................................................
Door de onderneming ...................................................................................

9145

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................
Roerende voorheffing ...................................................................................

9147

9146

9148

220.467,74
1.377.905,71

294.797,20
877.292,47

1.409.039,19
........................

1.296.583,16
........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ...................................................
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten .......................................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ......................................................................................................................................

9149

Boekjaar

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

9151

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

9153

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

9161

866.779,48
551.840,00
........................
........................
........................

9150

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 .........................................................................................
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ...................................................................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..............................................
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ......................................
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 .........................................................................................
Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ...................................................................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..............................................
Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ......................................

9171
9181
9191
9201

9162
9172
9182
9192
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

7.430.691,45
........................
........................

Saldo aannemerscontracten nieuwbouw en renovatie ......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

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

9501

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

9502

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

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel ...........................................................................................
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................
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 .....................................................................................................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ......................................................................................

9503
9504

Codes

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

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) ...............................................................................................

9505

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .........................................................................

95061

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .........................................................................

95081

95062
95063

95082
95083

21.670,00

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

........................
4.499,75
........................

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

144,9

86,0

58,9

Deeltijds ...................................................................................

1002

32,2

10,2

22,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) .....................................

1003

167,3

93,5

73,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds .....................................................................................

1011

207.360

124.906

82.454

Deeltijds ...................................................................................

1012

31.852

10.510

21.342

Totaal .......................................................................................

1013

239.212

135.416

103.796

Personeelskosten
Voltijds .....................................................................................

1021

7.389.627,01

4.451.238,20

2.938.388,81

Deeltijds ...................................................................................

1022

1.135.100,31

374.541,76

760.558,55

Totaal .......................................................................................

1023

8.524.727,32

4.825.779,96

3.698.947,36

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

95,8

71,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ......................................

1013

215.377

118.334

97.043

Personeelskosten .........................................................................

1023

7.854.941,05

4.520.140,05

3.334.801,00

Bedrag van de voordelen bovenop het loon .................................

1033

157.126,51

97.811,25

59.315,26
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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.

Aantal werknemers ....................................................................

105

158

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................

110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....................................

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

32

180,6

147

32

169,6

1

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

1,0

112

3

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

3,0

Vervangingsovereenkomst ......................................................

113

7

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

7,0

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ....................................................................................

120

93

11

101,2

lager onderwijs ....................................................................

1200

89

11

97,2

secundair onderwijs ............................................................

1201

2

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

2,0

hoger niet-universitair onderwijs .........................................

1202

1

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

1,0

universitair onderwijs ..........................................................

1203

1

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

1,0

121

65

21

79,4

lager onderwijs ....................................................................

1210

63

21

77,4

secundair onderwijs ............................................................

1211

1

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

1,0

hoger niet-universitair onderwijs .........................................

1212

1

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

1,0

universitair onderwijs ..........................................................

1213

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

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

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

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel .....................................................................

130

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

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

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

Bedienden ...............................................................................

134

70

15

81,2

Arbeiders .................................................................................

132

88

17

99,4

Andere .....................................................................................

133

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

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

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

Vrouwen ..................................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1.

Uitzendkrachten

Codes

Tijdens het boekjaar

2.

Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ..................................................................

150

0,7

0,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................

151

1.184

1.163

Kosten voor de onderneming .........................................................................................

152

49.770,87

61.236,24
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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

55

1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................

210

30

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

30,0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....................................

211

14

1

14,4

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............

212

3

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

3,0

Vervangingsovereenkomst ......................................................

213

8

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

8,0

UITGETREDEN

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

55,4

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

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................

310

9

6

13,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .....................................

311

13

2

14,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............

312

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

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

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

Vervangingsovereenkomst ......................................................

313

2

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

2,0

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen ..................................................................................

340

1

3

3,4

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................

341

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

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

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

Afdanking .................................................................................

342

6

1

6,8

Andere reden ...........................................................................
het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
onderneming .......................................................................

343

17

4

19,3

350

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

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

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

24

8

29,5
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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

116

5831

168

Aantal gevolgde opleidingsuren ....................................................................

5822

1.174

5832

1.532

Nettokosten voor de onderneming ................................................................

5823

17.645,71

5833

23.155,28

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
-Zittende huurders
Alle huurders met een achterstal, die werden doorgegeven aan een advocaat, worden op 31 december
van het jaar waarop de huurachterstal betrekking heeft , voor 50% geboekt als dubieus. OP deze
dubieuze vorderingen wordt een waardevermindering geboekt.
-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 ten bedrage van 75% van de uitstaande vordering.
Op deze dubieuze vorderingen wordt een waardevermindering geboekt.
-Afboeking dubieuze debiteuren
De definitieve afboeking van dubieus geboekte vorderingen gebeurt wanneer blijkt
als definitief verloren moet worden beschouwd. Een document ter staving hiervoor
zijn, een document van de advocaat of deurwaarder.
Voor dossiers waar geen procedure werd opgestart (wegens te gering bedrag van de
Raad van Bestuur beslissen ze af te boeken.
Ontvangen betalingen voor dossiers welke definitief werden uitgeboekt worden als
opbrengsten geboekt (rekening 76).

dat de vordering
kan een vonnis
vordering) kan de
uitzonderlijke

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 2012 geen
kapitaalsubsidies heeft ontvangen vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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WoninGent CVBA-SO
Lange Steenstraat 54
9000 GENT

JAARVERSLAG OVER BOEKJAAR 2013
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 2013.
1. Overzicht van de resultaten en positie van het bedrijf
In de jaarrekening per 31/12/2013 wordt de positie van de vennootschap als volgt voorgesteld :
Vaste activa :

€ 476.212.701,01

Eigen vermogen :

€ 237.740.018,22

Vlottende activa :

€ 41.131.348,88

Voorz.en uitgestelde belastingen :

€ 11.844.155,64

Schulden lange termijn:

€ 220.849.469,67

Schulden korte termijn :

€ 46.910.406,36

Totaal :

€ 517.344.049,89

Totaal :

€ 517.344.049,89

Voornaamste mutaties in het actief :
Vaste activa :
Het materieel vast actief is ten opzichte van boekjaar 2012 gestegen tot € 476.206.979,61.

Vlottende activa :
De voorraad onroerende goederen voor verkoop is gestegen tot € 2.138.282,14 (koopappartementen
Kékuléstraat)
De liquide middelen ( en geldbeleggingen) zijn licht toegenomen met € 305.709,37€.

Voornaamste mutaties in het passief :
Eigen vermogen :
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Daling van het eigen vermogen met € 2.407.365,52 o.a. ingevolge het verlies van het boekjaar en de
verrekening van de kapitaalsubsidies.
Er gebeurde een kapitaalvermindering ten bedrage van € 6.540 door terugbetaling van het kapitaal van enkele
aandeelhouders.

Voorzieningen :
De toename van de voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken bedraagt 1.256.894,16 €.

Schulden op lange termijn :
Toename van de schulden op lange termijn met € 7.806.605,72 door opname van leningen bij de VMSW.

Schulden op korte termijn :
Onder de schulden op korte termijn staat nog steeds de schuld ad 25.100.000 € geboekt, te betalen aan stad
Gent na aankoop op 22 april 2012 van 255 stadswoningen. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de
voornaamste risico’s en onzekerheden (zie punt 5 hieronder).
De opname van de aankoopprijs van de 255 stadswoningen onder de schulden op korte termijn heeft een
zware impact op de liquiditeitsratio van WoninGent CVBA-SO. De liquiditeitsratio bedraagt per 31 december
2013 slechts 0,81 wat lijkt aan te geven dat de maatschappij niet in staat is om te voldoen aan haar korte
termijn verplichtingen. Dit geeft een vertekend beeld omdat deze ook nog gedeeltelijk (gedeeltelijk) naar de
lange termijnschuld zullen verhuizen ; enkel is nu het bedrag daarvan nog niet bekend.Er wordt in
samenwerking met de VMSW onderzocht welke de financieringsmogelijkheden zijn.
Abstractie gemaakt van de te betalen aankoopprijs van 25.100.000 € bedraagt de liquiditeitsratio van de
maatschappij 1,81. Hieruit blijkt dat de maatschappij geen liquiditeitsproblemen kent en ingeval van
financieringsmogelijkheid van de aankoopprijs aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Het resultaat over het boekjaar kan als volgt worden samengevat :
Bedrijfsopbrengsten :

€ 37.879.012,82

Bedrijfskosten :

-€ 39.259.229,08

Bedrijfsresultaat :

Financiële opbrengsten:
Financiële kosten :

-€ 1.380.216,26

€

1.660.681,82
- € 5.068.577,94
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Financieel resultaat :

- € 3.407.896,12

Uitzonderlijke opbrengsten :

€

Uitzonderlijke kosten :

-€

Uitzonderlijk resultaat :

3.562.034,13
93.668,22
€ 3.468.365,91

Onttrekking aan de uitgestelde belasting :

€ 84.031,80

Belastingen op het resultaat :

- € 786,04

Onttrekking aan de belastingvrije reserves :

€ 80.233,99

Te verwerken resultaat :

- € 1.154.694,64
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Vergelijkende tabel resultatenrekening 2012 – 2013 :

2012

2013

KOSTEN
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Andere bedrijfskosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Belastingen op het resultaat
Overboeking naar de uitgestelde belastingen

-2.896.712,26
-10.890.463,03
-7.854.941,05
-17.141.975,71
-4.640.101,81
-5.689.027,95
-950.852,92
-59.958,39
-1.452,25

-1.062.157,71
-10.687.812,23
-8.524.727,32
-16.274.312,16
-2.710.219,66
-5.068.577,94
-93.668,22
-2.261,49
0,00

TOTAAL KOSTEN

-50.125.485,37

-44.423.736,73

Omzet
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van fiscale voorzieningen
Onttrekking aan de belastingvrije reserves

36.271.620,50
0,00
3.286.405,94
1.580.092,80
1.447.042,46
0,00
559.781,67

33.570.633,43
43.837,45
4.264.541,94
1.660.681,82
3.562.034,13
3.047,53
164.265,79

TOTAAL OPBRENGSTEN

43.144.943,37

43.269.042,09

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

-6.980.542,00

-1.154.694,64

Aan kostenzijde noteren we :
-

-

Toename van de loonkosten met 0,67 mio € (bijkomende aanwervingen) ;
Daling van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen met 0,87 mio €. Deze daling is
te verklaren door het feit dat in boekjaar 2012 aan aanzienlijke stijging van de provisie voor groot
onderhoud en herstel werd geboekt , een stijging die niet in dezelfde mate in boekjaar 2013 wordt
genoteerd.
Daling van de andere bedrijfskosten met 1,93 mio €. In 2012 werd onder deze rubriek de terugname
geboekt van de in 2011 voorziene GSC voor een bedrag van 2,19 mio €.
Daling van de financiële kosten met 0,62 mio €. In 2012 werd onder deze rubriek een
waardevermindering geboekt ten bedrage van 0,54 mio € op vorderingen die de maatschappij heeft
uit hoofde van zgn. ‘annuïteiten krotwoningen’. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid omtrent de
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-

afloop van dit dossier. Er worden blijvend de nodige inspanningen gedaan om duidelijkheid te
bekomen of er al dan niet nog uitbetaling van deze annuïteiten zal gebeuren.
De uitzonderlijke kosten zijn gedaald met 0,86 mio €. In 2012 werd als uitzonderlijke kost een
uitzonderlijke afschrijving geboekt ten bedrage van 0,87 mio € op de (met het oog op afbraak)
leegstaande woontoren aan de Begijnhoflaan.

Aan opbrengstenzijde noteren we :
-

-

-

Een daling van de omzet met 2,7 mio €. Deze omzetdaling is o.a. te verklaren door het feit dat in 2013
minder omzet uit koopactiviteit werd gerealiseerd (0,36 mio € in 2013 t.o.v. 2,3 mio € in 2012).
De omzet ondervindt ook de impact van de afrekening van diensten/verbruiken welke in 2013 werden
afgerekend en resulteerde in een hoger saldo in het voordeel van de huurders dan was geraamd in de
jaarafsluiting van 2012.
Een stijging van de andere bedrijfsopbrengsten met 0,98 mio €. Deze stijging is het gevolg van de in
resultaat name ten bedrag van 0,78 mio € van de verminderingen op onroerende voorheffingen die
aan de maatschappij toekomen, met betrekking tot de aanslagjaren 2012 en 2013 (de aanslagbiljetten
onroerende voorheffing 2012 werden pas ontvangen in 2013). Ook de in resultaat name van
ontvangen vergoedingen inzake afgehandelde schadedossiers (brand en waterschades) speelt ten
bedrage van 0,25 mio €.
Een lichte stijging van de financiële opbrengsten door een hogere verrekening van de kapitaalsubsidies
.
Toename van de uitzonderlijke opbrengsten met 2,1 mio €. Hieronder werden de gerealiseerde
meerwaarden geboekt op verkopen van woningen Steenakker en Kristoffel Van den Berghestraat en
op de verkoop van grond aan de Hoge Weg (totaal 3,4 mio € gerealiseerde meerwaarden). De
verkoop van deze woningen hebben een aanzienlijke positieve impact op het resultaat van het
boekjaar.

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.
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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.
Bij de aankoop van 255 stadswoningen jegens stad Gent (aankoopakte dd. 24 april 2012) voor een prijs van €
25.100.000 werd uitgegaan van een renteloze financiering bij de VMSW. Momenteel is de financiering van
deze aankoop nog niet afgerond en bestaat nog steeds het risico dat (een deel van) de aankoopprijs
rentedragend zal moeten worden gefinancierd.

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 Franse Vaart 16
Magazijn te Gent (Mariakerke) Kale Weg 3
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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 € 237.740.018,22
Er zijn geen liquiditeitsproblemen

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 - € 1.154.694,64 als volgt toe te
wijzen :
x
x

Overgedragen verlies vorig boekjaar :
Over te dragen verlies :

€ 9.934.112,97
€ 11.088.807,61

Wij verzoeken U de voorgestelde jaarrekening, afgesloten per 31/12/2013, te willen goedkeuren en ons
kwijting te verlenen aangaande de uitoefening van ons mandaat tijdens het besproken boekjaar.
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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, 31 maart 2014
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
Voorlopig benoemd in opvolging van Miguel
Lyssens-Danneboom

First - VOL2014 - 44 / 48

Jaarverslag 2013 | 123

DEEL 7: JAARREKENING

Nr.

VOL 8

BE 0400.032.156

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) :
Gelet op artikel 1 van de statuten van de vennootschap bevestigt de Raad van Bestuur hierbij dat tijdens het
boekjaar 2013 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, 31 maart 2014
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
Voorlopig benoemd in opvolging van Miguel
Lyssens-Danneboom
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MOORE STEPHENS VERSCHELDEN
Audit
Deinsesteenweg 114
B-9031 Gent
T +32 (0)9 221 38 83
F +32 (0)9 221 58 38

Aan de leden van de Algemene Vergadering
WoninGent Burg. CVBA-SO
Lange Steenstraat 54
9000 GENT

www.moorestephens.be

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN VAN
DE VENNOOTSCHAP WONINGENT BURG. CVBA-SO OVER DE JAARREKENING OVER HET
BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het
mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening
evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud, met toelichtende paragrafen
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december
2013 opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
met een balanstotaal van € 517.344.049,89 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies
van het boekjaar van € 1.234.928,63.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die
geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het
kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve
en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne
controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de
voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van
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steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij
hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de
jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis
vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
De balans van de vennootschap vertoont een overgedragen verlies. Artikel 96, 6° van het Wetboek
van Vennootschappen is dus van toepassing. Zonder de hierboven vermelde verklaring zonder
voorbehoud in het gedrang te brengen, vestigen wij de aandacht op het jaarverslag, waarin de Raad
van Bestuur, overeenkomstig de Belgische wettelijke verplichtingen, de toepassing van de
waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verantwoordt.
Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie van
bepaalde balansposten, die noodzakelijk zouden kunnen blijken indien de vennootschap niet meer in
staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten. De jaarrekening is met andere woorden opgesteld in
de veronderstelling van verderzetting van de activiteiten van de onderneming.
Wij vragen de lezer van de jaarrekening en het jaarverslag tevens bijzondere aandacht voor het
bedrag van € 25.100.000 dat als gevolg van de aankoop van 255 woningen aan Stad Gent, geboekt
staat onder de rubriek ‘Overige schulden’ (korte termijn). Zoals in het jaarverslag beschreven, werd er
van uit gegaan dat deze aankoop renteloos kon worden gefinancierd via de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW), maar deze onderhandelingen zijn nog niet gefinaliseerd. Er bestaat
daardoor nog steeds de mogelijkheid dat (minstens een deel van) de aankoopprijs rentedragend zal
moeten worden gefinancierd.
Bij het bekomen van een financiering, zal de schuld conform de aflossingstabel (deels) als lange
termijn schuld worden geboekt, hetgeen een materiële impact heeft op het netto-bedrijfskapitaal.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te
nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
-

Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de
jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste
risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
Pagina 2 van 3
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toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader
van ons mandaat.
-

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften,
specifiek voor sociale huisvestingsmaatschappijen.

-

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten
of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan.

-

De verwerking van het resultaat die aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Gent , 17 april 2014
Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

Peter Verschelden
Bedrijfsrevisor
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