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Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door de SHM 

‘Geelse Huisvesting’ geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedata-

bank (gegevens 2014-2018), op door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en op ge-

sprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale woonactoren. De visitatiecom-

missie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en aan de bevoegde minister en is niet 

verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens. 
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1.1. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, d.d. 4 mei 

2017 ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vast-

stelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaat-

schappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisves-

tingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit).  

Meer informatie: www.visitatieraad.be 

1.2. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  

- de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;  

- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; 

- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;  

- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen. 

1.3. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM. Daartoe 

wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling vergelijkbare gege-

vens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze gegevens tegen de achtergrond 

van de historiek van de SHM en van de lokale context.  

1.4. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM een bijdrage 

levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM verantwoordelijk is. Deze doelstellin-

gen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 

1. de beschikbaarheid van woningen  

2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving  

3. de betaalbaarheid  

4. het sociaal beleid  

5. de financiële leefbaarheid  

6. de klantgerichtheid  

Voor de eerste drie prestatievelden zijn er strategische doelstellingen en operationele doelstellingen om-

schreven. Voor de overige prestatievelden gelden alleen operationele doelstellingen. 

1.5. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 

- ‘zeer goed’: de SHM levert duidelijk veel betere prestaties dan de minimale vereisten;  

- ‘goed’: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten;  

- ‘voor verbetering vatbaar’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten; 

- ‘onvoldoende’: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten. De SHM is op basis van een 

eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar die verbetering is niet gerealiseerd tijdens 

de vooropgestelde periode; 

- ‘niet van toepassing' (n.v.t.): deze activiteit is geen vereiste voor deze SHM; 

- ‘blanco’: de visitatiecommissie beschikt over onvoldoende gegevens om tot een beoordeling te kunnen 

komen. 

1.6. SHM’s die louter huuractiviteiten uitvoeren, worden alleen op huuractiviteiten beoordeeld. SHM’s die louter 

koopactiviteiten uitvoeren, worden alleen op koopactiviteiten beoordeeld. SHM’s die zowel huur- als 

1. INLEIDING 

http://www.visitatieraad.be/
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koopactiviteiten uitvoeren, worden beoordeeld op huuractiviteiten zodra ze één sociale huurwoning ver-

huren. Ze worden ook op koopactiviteiten beoordeeld als ze door de VMSW gemachtigd zijn om in eigen 

naam sociale leningen te bemiddelen of als ze zelf expliciet verzoeken om ook op koopactiviteiten te wor-

den beoordeeld.  

Los van het feit of de SHM al of niet beoordeeld wordt op koopactiviteiten, vormen de eventuele koopac-

tiviteiten altijd een contextfactor bij het beoordelen van de prestaties op het vlak van de huuractiviteiten 

1.7. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring ondertekend waarin 

zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te handelen en geen ongewenste beïn-

vloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van de visitatiecommissie verklaren ook geen 

belang te hebben bij de uitkomst van dit visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan 

niet persoonlijk, financieel, commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale huisvestingsmaatschap-

pij, noch bij daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de visitatiecommissie is ook tot 

stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij of andere be-

trokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en aan de minister 

herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De onafhankelijkheidsverklaringen 

zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visitatieraad.be.  

1.8. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de toegankelijkheid te 

vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en specifieke vaktermen zoveel mo-

gelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik van vaktermen omdat het om uitdrukkingen 

gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan 

bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid van het rapport. In bijlage 2 worden de meest gebruikte afkortin-

gen en vaktermen kort toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren die werkzaam zijn in of 

raakpunten hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de “lijst van actoren” die 

is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. 
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Geelse Huisvesting is actief in 8 gemeenten in de Antwerpse Kempen, die samen een vrij aaneengesloten 

geheel vormen: Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Meerhout en Westerlo. In Geel en 

Meerhout is ze de enige actieve SHM met huuractiviteiten. Einde 2018 beheerde de SHM 2.086 huurwoningen, 

waarvan 34,5% appartementen en een opvallend hoog aandeel (25%) duplexwoningen. In vergelijking met 

de andere SHM’s in Vlaanderen heeft Geelse Huisvesting een eerder jong patrimonium. Bijna 1 op 4 woningen 

is gebouwd na 2009. De SHM had op het moment van de visitatie 26 personeelsleden (22,5 VTE) in dienst. In 

de periode 2014-2018 is de directeur vervangen.  

OPNIEUW EEN RAPPORT MET POSITIEVE WAARDERINGEN 

De vorige visitatie dateert van 2013 (verslag 2014). Toen kreeg de SHM een ‘uitstekend’ op huisvestingsonder-

steuning en een ‘voor verbetering vatbaar’ op kostenbeheersing. Al de andere operationele doelstellingen 

(OD’s) hadden de waardering ‘goed’. De visitatiecommissie 2019 stelt vast dat Geelse Huisvesting haar goede 

werking verder zet. De SHM is een ‘lerende maatschappij’, die haar visie en dienstverlening in vraag durft 

stellen, samen met het bestuur en medewerkers verbetering nastreeft, samenwerking opzoekt en haar pa-

trimonium constant uitbreidt en verbetert.  

Op drie na worden alle OD’s als ‘goed’ gewaardeerd. Voor ‘realiseren van nieuwe huurwoningen’ en voor 

'verwerven van gronden' krijgt de SHM een zeer goed, mede door de doordachte onderbouwing bij haar 

aanpak en omdat ze hierdoor bij de meest productieve SHM’s behoort. Voor ‘tevredenheidsmeting’ geeft de 

visitatiecommissie de beoordeling voor verbetering vatbaar. Het aantal aanbevelingen is dan ook beperkt en 

wordt in onderstaande tekst in vet lettertype aangeduid. Ten slotte vermeldt de visitatiecommissie een 

aantal goede praktijken. 

AMBITIEUS IN HAAR BOUWACTIVITEITEN, REKENING HOUDENDE MET HET SOCIAAL DRAAGVLAK 

Geelse Huisvesting was de laatste 5 jaar één van de meest productieve SHM’s van de sector. Ze overlegt met 

en staat de betrokken gemeentebesturen bij in het bereiken van het BSO. De SHM neemt haar renovatie-, 

nieuwbouw- en vervangbouwprojecten op in haar financiële planning en in haar projectenplanning tot 2027. 

De SHM staat open voor meerdere vormen van verwerven van gronden en woningen. Daarbij staat ze niet 

afkerig tegen de aankoop van eerder kleine percelen, om hier vervolgens betaalbare inbreidingsgerichte 

projecten te realiseren.  

Geelse Huisvesting is ambitieus, ze schrikt er niet voor terug vele werven gelijktijdig op te volgen. Hierbij 

maakt ze – zeker de laatste jaren – van kostenbeheersing een erezaak. Maar tegelijk koppelt ze dit aan haar 

sociale opdracht. Zo stemt de SHM de fasering van de projecten af op een praktisch haalbaar verhuurvolume, 

waarbij ook mutaties binnen een zelfde wijk (omwille van onderbezetting) mogelijk worden gemaakt. Meer-

dere projecten worden in opeenvolgende fases gerealiseerd, telkens met ongeveer 20 woningen. De dienst 

bewonerszaken geeft advies op het ontwerp, om zo ervaringsgericht onderhouds- of leefbaarheidsproblemen 

te vermijden. Occasioneel richt Geelse Huisvesting een huurderswerkgroep op, om zo input en feedback te 

krijgen tijdens het bouwtraject, van ontwerp tot uitvoering. Bovendien werkt de SHM samen met woon- en 

welzijnsactoren om voor specifieke doelgroepen een aanbod te realiseren.  

KIEZEN VOOR EEN GOEDE WONINGKWALITEIT 

Geelse Huisvesting trekt deze lijn verder in haar onderhoud- en renovatiebeleid. Tussen 2014 en 2018 heeft 

ze meerdere renovatiewerken uitgevoerd en plant ze nog vele werken in de komende jaren. De SHM heeft 

een goed zicht op de kwaliteiten en gebreken van haar patrimonium, de scorecard conditiemeting is 

2. SAMENVATTING 
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ingediend. Voor het aantal woningen dat voldoet aan de ERP2020-normen, hoort Geelse Huisvesting bij de 

top-10 onder de SHM’s. Ze is alert voor mogelijke problemen in de opvolging van onderhoud en herstellingen 

en stuurt indien nodig haar werking bij.  

De SHM heeft haar visie op energiebewust- en onderhoudsvriendelijk bouwen opgemaakt. Anderzijds neemt 

de SHM weinig initiatieven om ook de huurder te stimuleren tot een meer energie- en milieubewust woon-

gedrag.  

WAAKZAAM OVER HAAR FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

Geelse Huisvesting ging de uitdaging aan rond kostenbeheersing en de financiële leefbaarheid, zoals gefor-

muleerd door de vorige visitatiecommissie. De SHM ondernam meerdere acties om haar financiële leefbaar-

heid te verbeteren, zoals een betere spreiding van de investeringen, een ‘projectdefinitie’ om de bouwkosten 

onder controle te houden en gerichte acties om de inkomsten te verhogen. Geelse Huisvesting stelt een 

bouwinvestering in 33 jaar te willen terugverdienen, ofwel te realiseren aan 90% van het subsidiabel plafond. 

Sinds 2017 volgt ze elke fase in het bouwproject nauwgezet op, om zo de kosten te beperken en de voorop-

gestelde financiële doelstellingen te halen. Omwille van een sterke bouwactiviteit, gecombineerd met dalende 

rendabiliteit, blijft de financiële leefbaarheid onder druk staan. Sinds kort leiden deze inspanningen tot een 

verbetering van de financiële leefbaarheid.. 

De SHM stelde in elke personeelsafdeling een budgethouder aan. Samen stellen zij een jaarlijks budget op en 

per kwartaal worden de uitgaven opgevolgd. Dit leidt tot verhoging van de interne transparantie en een 

toenemend kostenbewustzijn bij de medewerkers. Daarnaast gebruikt de SHM een eigen meerjarig financieel 

planningsinstrument, parallel aan de financiële planning die de VMSW opmaakt. De resultaten hiervan wor-

den jaarlijks besproken op de raad van bestuur. Daarbij is het belangrijk gebruik te maken van de aanpas-

singsmogelijkheden in de financiële planningstool van de VMSW.  

EEN GOED UITGEBOUWD SOCIAAL BELEID DAT PERMANENTE AANDACHT VERDIENT 

Geelse Huisvesting biedt huisvestingondersteuning vanaf het moment van de toewijzing tot de opzeg of 

mutatie. Degelijke informatieverstrekking, begeleiding en huisbezoeken staan hierbij centraal. De SHM gaat 

voor een nauwe opvolging en is bereid om samen met de huurder tot een oplossing te komen, zowel bij 

huurdersachterstallen als bij problematisch woongedrag of fraude. De maatschappij kan beroep doen op een 

goed netwerk aan partners om bewoners met specifieke woon- of begeleidingsnoden te kunnen bijstaan. De 

SHM heeft een duidelijke visie op leefbaarheid en wat ze hieraan kan doen. De SHM doet aan detectie, aan 

preventie (sensibilisering en techno-preventieve maatregelen), zoekt samen met partners naar oplossingen 

en engageert zich in positieve huurdersinitiatieven. De SHM heeft een traditie om bewonersgroepen te be-

trekken bij haar werking. Dialoog is structureel verankerd in het Huurdersforum en in een adviesgroep met 

bewoners. Bij sommigen leeft wel het gevoel dat de SHM vooral openstaat voor thema’s waarop zij zelf wil 

inzetten. 

Beleidsvertegenwoordigers omschrijven de maatschappij als een actieve partner die zich constructief opstelt. 

Woon- en welzijnsactoren beamen dat de SHM over een goed uitgebouwd sociaal beleid beschikt. Sommigen 

wijzen op een wijziging in haar aanpak. Zo is de SHM volgens hen de eigen taakstelling beperkter gaan 

invullen. Huurdersgroepen zijn op hun beurt vragende partij opdat vertegenwoordigers van de SHM meer 

aanwezig zijn op hun activiteiten.  

Geelse Huisvesting beschikt over een klachtenprocedure, doch gebruikt deze onvoldoende als instrument 

om de werking te verbeteren. De SHM bevraagt nieuwe en vertrekkende huurders via korte vragenlijsten, 

maar deze beperkte manier van meten voldoet niet aan de vereisten. Omdat de maatschappij geen inspan-

ningen doet tot een bredere bevraging, leiden de metingen niet naar verbeteracties noch naar communicatie 

hierover met de klant. De SHM dient dan ook meer werk te maken van objectieve en systematische 
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tevredenheidsmetingen. Het is belangrijk dat de SHM de resultaten van een prestatiebeoordeling communi-

ceert met haar klanten en partners. 

____________________________________________________________ 

 

De onderstaande tabel bevat de opeenvolgende Prestatievelden (PV) en geeft per Operationele Doelstelling 

(OD) de beoordeling.  

(v.v.v. = voor verbetering vatbaar, n.v.t = niet van toepassing) 
    

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

OD 1.1. De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen zeer goed 

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

OD 1.4. De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren zeer goed 

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

    

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING 

OD 2.1. 
De SHM staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing of ver-

vanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 
goed 

    

3. BETAALBAARHEID 

OD 3.1. De SHM bouwt prijsbewust goed 

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust goed 

    

4. SOCIAAL BELEID 

OD 4.1. De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners goed 

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

OD 4.3. De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan goed 

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

    

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

OD 5.1. De SHM is financieel leefbaar. goed 

OD 5.2. De SHM beheerst haar kosten goed goed 

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

OD 5.4. De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan goed 

    

6. KLANTGERICHTHEID 

OD 6.1. De SHM informeert burgers snel en duidelijk goed 

OD 6.2. 
De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel en dui-

delijk 
goed 

OD 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten v.v.v. 

(Tabel 1: Geelse Huisvesting, overzicht van de beoordelingen - huuractiviteiten)  
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3.1 Beschrijving SHM 

GESCHIEDENIS 

Onder impuls van de provincie Antwerpen richtte de gemeente Geel in 1947 de ‘Geelse Bouwmaatschappij’ 

op. Heel lang zou de Geelse Bouwmaatschappij niet enkel Geels blijven. Tussen 1950 en 1961 sloten verschei-

dene gemeenten zich aan. Door de fusies van de gemeenten (1976) gingen sommige op in een groter geheel, 

met als resultaat dat anno 2019 de steden en gemeenten Geel, Herentals, Grobbendonk, Hulshout, Kasterlee, 

Laakdal, Meerhout en Westerlo aandeelhouders zijn. Begin 2010 werd de Geelse Bouwmaatschappij omge-

doopt tot ‘Geelse Huisvesting’, om zo de ‘verbreding’ van haar opdracht te benadrukken. Naast het realiseren 

van kwalitatieve huurwoningen staat de SHM immers voor een aanbod aan kansen, een leefbare woonom-

geving en voor een stevig sociaal draagvlak. De organisatie onderging een ‘facelift’ met een nieuw logo en 

een nieuwe huisstijl. 

BESTUUR EN LOKALE INBEDDING 

Deze steden, gemeenten en OCMW’s hebben samen bijna 90,7% van de aandelen, het Vlaams Gewest en de 

provincie Antwerpen samen 7,7%. Het overige deel (1,5%) zit verspreid over 27 private aandeelhouders.  

Einde 2018 had de SHM nog 23 bestuurders. Omwille van Vlaamse regelgeving (1) is dit aantal in 2019 geredu-

ceerd tot 13 bestuurders. De provincie Antwerpen en alle betrokken gemeenten hebben elk 1 vertegenwoor-

diger, met uitzondering van de stad Geel die 2 vertegenwoordigers heeft. Drie bestuurderszetels zijn ver-

deeld over privé-inschrijvers. Hierbij koos de SHM uitdrukkelijk voor het aantrekken van bestuurders met 

aanvullende expertise, namelijk een notaris en een manager. De huidige voorzitter (dhr. Jos Sannen) heeft 

deze functie sinds 2008 en zetelt als privé-inschrijver in het bestuur.  

PERSONEEL 

De SHM heeft op het moment van de visitatie 26 personeelsleden (22,5 VTE) in dienst. Het organigram ver-

meldt drie pijlers; Het ‘A-team’ (ondersteunende diensten) met 5 medewerkers, de ‘dienst bewonerszaken’ 

met een diensthoofd en 8 medewerkers, tot slot een ‘technische dienst’ met een diensthoofd en 10 medewer-

kers. De SHM beëindigde midden 2016 de overeenkomst met de vorige directeur. Tussentijds werd de orga-

nisatie geleid door een externe interim-directeur. In deze periode kende de SHM veel personeelsverloop. De 

huidige directeur (mevr. Yasmine Driesmans) is in dienst sinds midden 2017. waarna de SHM een nieuwe 

doorstart kende. 
 

ACTIETERREIN  

Geelse Huisvesting verhuurt enkel in 8 aangesloten gemeenten van de 

Antwerpse Kempen, die samen een redelijk aaneengesloten geheel vor-

men (zie kaart). In dit actieterrein zijn ook andere sociale huisvesters 

actief: de huisvestingsmaatschappijen Zonnige Kempen (in de gemeenten 

Grobbendonk, Hulshout en Westerlo), De Ark (in Kasterlee) en Woonbrug 

(in Herentals). Daarnaast zijn hier de SVK’s ISOM vzw (in Herentals en 

Kasterlee) en Zuiderkempen vzw (in de 6 overige gemeenten) actief. 

Geelse Huisvesting beheert 2.086 woningen, of 52% van het totale sociale 

 
1  Besluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 over de regels met betrekking tot de beheersaspecten van sociale 

huisvestingsmaatschappijen, ook kortweg ‘het Beheersbesluit’ genoemd. 

3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 
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huuraanbod in het actieterrein. In Geel en Meerhout staat Geelse Huisvesting voor bijna het volledige aanbod 

(+90%), in Kasterlee voor het grootste deel (+70%), en in Westerlo voor iets meer dan de helft (55%). 
 

 

 

 

 

 

(Tabel 2: Aanbod so-

ciale huurwoningen 

in het actieterrein 

van Geelse Huisves-

ting, 31.12.2018) 

PATRIMONIUM 

In vergelijking met de andere SHM’s in Vlaanderen heeft Geelse Huisvesting een eerder jong patrimonium. Dit 

is slechts deels te verklaren door de jonge leeftijd van de SHM. Sinds haar ontstaan heeft de SHM gestaag 

haar aanbod uitgebreid. Enkel tussen 1990 en 2009 liep haar bouwtempo achter op het Vlaamse gemiddelde. 

Bijna 1 op 4 woningen is gebouwd na 2009.  

Einde 2018 beheerde de SHM 2.086 huurwoningen, waarvan 34,5% appartementen en een opvallend aandeel 

(25%) duplexwoningen. Een duplex (duowoning) is een woning in een gebouw waarin zich twee woningen 

in verschillende bouwlagen boven elkaar bevinden en waarvan iedere woning toegankelijk is via een ge-

scheiden ingang of trap die uitkomt op het openbare domein op het gelijkvloerse niveau. In haar totale 

aanbod heeft Geelse Huisvesting 0,3% studio’s, 22% woongelegenheden met 1 slaapkamer, 36,5% met 2 slaap-

kamers, 38% met 3 slaapkamers en 4% met 4 slaapkamers of meer. 

HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN 

Op 31.12.2018 had de SHM 1.989 huurders-huishoudens, waarvan 50,5% alleenstaanden. Dit hoge aantal is niet 

uitzonderlijk: ongeveer 3/10de van de SHM’s heeft een nog hoger aandeel alleenstaanden. Het aandeel huur-

ders waarvan het gezinshoofd minstens 65 jaar is, bedraagt 31%, bij 3/4de van de SHM’s ligt dit hoger. Het 

mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurder bedraagt 14.547 euro, bij meer dan 3/5de van 

de SHM’s zit deze mediaan hoger. De wachttijden voor kandidaat-huurders lopen op van 2,2 tot 3,8 jaar. 

Voor grote gezinnen is dit het kortst (2,2 jaar), terwijl er toch 10% grote gezinnen op de wachtlijst staan en 

het aandeel grote woningen (4 slaapkamers en meer) slechts 3,6% bedraagt. Koppels met kinderen wachten 

het langst. Deze wachttijden zijn niet uitzonderlijk voor de sector.  
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LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT 

De 8 gemeenten van het actieterrein hebben elk één of meerdere lokale toewijzingsreglementen, waarmee 

de SHM rekening dient te houden. Deze toewijzingsreglementen zijn in drie groepen te onderscheiden: 

- Doelgroepreglement voor ouderen (alle gemeenten), waarbij afhankelijk van de gemeente de voorrang 

vanaf 65 of 70 jaar geldt en dit voor een deel van het patrimonium. In Herentals geldt zelfs een voorrang 

voor +55-jarigen. 

- Reglement lokale binding, op basis van de jaren dat de kandidaat-huurder in de gemeente woont en de 

jaren dat hij er gewoond heeft. Deze toewijzingsreglementen geven op één of andere wijze voorrang aan 

degene die al 15 jaar inwoner zijn geweest (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Laakdal). In Meerhout 

is dit 15 jaar. Hulshout geeft voorrang aan degene die in de 10 jaar voor de toewijzing 6 jaar in de 

gemeente woont.  

- Drie gemeenten hebben een toewijzingsreglement bijzondere doelgroepen, steeds gekoppeld aan begelei-

ding via een erkende dienst. De stad Geel geeft zo voorrang aan personen met psychische problemen en 

met ernstige en langdurige psychiatrische problemen die in aanmerking komen voor beschut wonen. Geel 

en Kasterlee verruimen de kansen voor personen met een mentale handicap die beschikken over een 

zorgtoewijzing ‘wonen’ vanwege het VAPH. Westerlo heeft een voorrangsysteem voor (zwaar) zorgbe-

hoevenden die minstens 65 jaar oud zijn of een handicap hebben van minimum 66%.  

3.2 Beschrijving omgeving 

BEWONERSPROFIEL 

De 8 gemeenten van het actieterreinen zijn samen goed voor ongeveer 68.000 huishoudens. Volgens de 

prognoses zal dit aantal tegen 2030 toenemen met 9%. Voor het volledige actieterrein is het gemiddeld 

netto-inkomen met 19.400 euro quasi gelijk aan dat voor Vlaanderen (19.550 euro). Het gemiddeld inkomen 

is het hoogste in Kasterlee (20.200 euro), het laagste in Meerhout (18.700 euro).  

De 8 gemeenten hebben samen ongeveer 160.000 inwoners. Hiervan is 19% tussen 18 en 34 jaar oud, 43% 

tussen 35 tot 64 jaar. Het aandeel senioren – 65 jaar of ouder – bedraagt 20%. De werkloosheidsgraad ligt 

met 5,3% weinig hoger dan het gemiddelde (Vlaanderen 5,1%), 0,33% van de inwoners leven van een leefloon 

(Vlaanderen 0,34%). 

WONINGKENMERKEN 

Het woningprofiel in het actieterrein is beduidend anders dan in Vlaanderen en is bovendien in de 8 ge-

meenten duidelijk verschillend. Samen staan de gemeenten voor ongeveer 69.500 ‘woongelegenheden’. Op-

vallend is het hoog aandeel aan open bebouwing (49,5% tegenover 29,5% in Vlaanderen), tegenover het 

aandeel gesloten bebouwing (9,2% tegenover 23,5% in Vlaanderen). Het gemiddeld laag aandeel gesloten 

bebouwing wordt sterk bijgestuurd door een hoog aandeel in Herentals (23,5%), in de andere gemeenten zit 

dit op maximum 8%. Appartementen zitten in de lift. In 2013 was dit aandeel nog 17%, in 2018 reeds 21% 

(tegenover 27,5% in Vlaanderen). Daartegenover wordt het hoger aandeel appartementen beïnvloed door 

Geel en Herentals, met hier respectievelijk 33% en 27,5%. In de andere 6 gemeenten ligt dit tussen slechts 

9,5% tot 15%. 

De mediaanprijs in Vlaanderen voor een woning ligt op 220.500 euro. In het actieterrein zit dit tussen 207.000 

euro (Laakdal) en 237.500 euro (Kasterlee). De mediaanprijs voor een appartement in Kasterlee, Laakdal of 

Meerhout is niet gekend, want hier gebeuren te weinig verkopen. Voor andere gemeenten zit dit tussen 

180.000 euro en 218.000 euro. De prijzen voor woonhuizen stegen de laatste 5 jaar tussen de 0,2% 
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(Grobbendonk) en 35% (Meerhout). Voor appartementen bedraagt dit -0,5% (Herentals) tot 5% (Geel, Grob-

bendonk en Hulshout). 

SOCIAAL OBJECTIEF 

Bij de nulmeting voor het vaststellen van het sociaal objectief (31.12.2007) werd de verhouding van het aantal 

sociale huurwoningen tegenover het aantal huishoudens in de gemeente vastgelegd. Daarbij kregen alle 

gemeenten van het actieterrein een BSO opgelegd (zie tabel 3). De vooropgestelde toename van het aandeel 

sociale woningen varieerde tussen de 1,8% en 7,2%. Samen gaat het over een groei met 1.032 huurwoningen. 

Op 31.12.2018 is een netto-groei van 836 sociale huurwoningen effectief gerealiseerd (zie ook OD 1.1). Enkel 

Herentals heeft het BSO reeds effectief bereikt. Deze stad heeft reeds bij de 2de oproep (2016) een sociaal 

woonbeleidsconvenant afgesloten met de Vlaamse Regering, dat het mogelijk moet maken het sociaal wo-

ningaanbod te laten groeien boven het door het BSO vooropgestelde groeicijfer.  
 

 

 
 

(Tabel 3: BSO en de 

netto-groei van het 

sociaal huuraanbod 

in het actieterrein 

van Geelse Huisves-

ting, 31.12.2018) 

Gegevens PDB en 

voortgangstoetsen. 

Bij de tweejaarlijkse voortgangstoets meet de Vlaamse overheid of de gemeenten een groeipad volgen zodat 

ze het BSO in de vooropgezette tijd halen. Naast het aantal effectief gerealiseerde woningen (zie tabel 3), 

wordt hier rekening gehouden met het geplande aantal. De laatste tweejaarlijkse voortgangstoets dateert 

van 2018 (gegevens 31.12.2017). Op basis van de netto-groei aangevuld met het geplande aantal, worden de 

gemeenten in een categorie ingedeeld. Alle gemeenten van het actieterrein zitten in categorie 1, wat betekent 

dat ze het groeipad volgen.  

Geelse Huisvesting plant de realisatie van sociale koopwoningen (zie OD 1.2). In deze visitatie wordt de SHM 

enkel beoordeeld op haar prestaties voor huur. Het BSO voor het realiseren van sociale koopwoningen en -

kavels is bovendien sinds 2016 opgeheven en wordt bijgevolg niet verder besproken. 

 



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING GEELSE HUISVESTING (DEF.)  PAGINA 13 VAN 57 

 

 

 

4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest behoeftige 

gezinnen en alleenstaanden 

OD 1.1: De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen  

Beoordeling: zeer goed  

Geelse Huisvesting realiseerde in de laatste 5 jaar gemiddeld 76 woningen per jaar. Hiermee maakt de SHM 

haar bij de vorige visitatie gestelde ambitie waar, waardoor ze nu bij de meest productieve SHM’s behoort. 

Deze tendens zet zich verder in het aantal lopende werven en in het aantal geplande sociale huurwoningen. 

De SHM heeft de nieuwbouw- en vervangbouwprojecten opgenomen in haar financiële planning en in haar 

projectenplanning tot 2027. Geelse Huisvesting stemt bij de bouwprojecten af met de betrokken gemeenten, 

waarbij ze een belangrijk deel van de realisatie van het BSO opneemt. Bovendien stemt de SHM de fasering 

van de projecten af op een praktisch haalbare inhuurbeweging. De visitatiecommissie stelt dat de SHM hier 

een zeer goede prestatie levert.  

▪ Bij de vorige visitatie (2013) had de SHM een hoog aantal woningen in de planning staan. Geelse Huisves-

ting heeft deze ambitie ook waargemaakt. In de voor dit visitatierapport beoogde periode (2014-2018) 

realiseerde ze 391 nieuwe huurwoningen, verspreid over 23 projecten. Dit geeft een jaargemiddelde van 

76 nieuw gerealiseerde woningen. Hiermee zit Geelse Huisvesting bij de 1/10de van de SHM’s met het hoog-

ste gemiddelde. Als we deze realisatie afzetten tegen het aantal huurwoningen van de SHM in 2018, komen 

we aan een groei met 3,65%. Dit brengt de SHM bij de 1/20ste SHM’s met de hoogste toename. Geelse 

Huisvesting zet hiermee dan ook een goede prestatie neer. 

Deze 23 projecten liggen verspreid over het actieterrein. Behalve in Grobbendonk werd in elke gemeente 

minstens 1 project gerealiseerd. Drie projecten gaan over ‘aankoop goede woningen’ (45 woningen), onder 

meer in het kader van een vroeger afgesloten sociale last in Kasterlee (Groene Heuvel) en Geel (Ecodroom, 

31 huurappartementen).  

▪ Daarentegen maken verkoop en afbraak dat het woningaanbod daalt. In de periode 2014-2018 werden 26 

huurwoningen verkocht, waarvan 5 in het systeem kooprecht van de zittende huurder. Het kooprecht 

van de zittende huurder is uitdovend. De SHM verkoopt actief die woningen die aan renovatie toe zijn 

en die tussen andere reeds verkochte woningen staan. Geelse Huisvesting gaat voor de komende jaren 

uit van een verkoop van gemiddeld 2 huurwoningen per jaar. 

In dezelfde periode heeft de SHM 182 woningen en appartementen gesloopt om zo vervangbouw mogelijk 

te maken. De SHM tracht hierbij steeds een hogere densiteit te bereiken, maar geeft aan dat dit niet altijd 

lukt.  

▪ Bij meerdere projecten verloopt de realisatie in fases, telkens in groepjes van pakweg 20 woningen. Dit 

maakt het voor de SHM mogelijk het verhuren van deze nieuwe appartementen en woningen procesmatig 

te organiseren én een eventuele herhuisvesting van zittende huurders te organiseren. Zo koppelt de SHM 

haar opdracht van bouwen aan een sociaal beleid en aan een – voor de medewerkers – haalbare inhuur-

beweging. De visitatiecommissie waardeert deze aanpak.  

4. PRESTATIES VAN DE SHM 
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▪ Geelse Huisvesting toont aan dat ze blijft gaan voor een constante groei. Zo had de SHM einde 2018 6 

projecten op het uitvoeringsprogramma staan, waarvan 2 in Westerlo (Oosterwijk ‘Zwarte Braak’, 53 

woningen en ‘Voortkapel’, 7 woningen) en 1 in zowel Laakdal (‘Klein Vorst’ Fase 1, 20 woningen), Kasterlee 

(Geelsebaan, 19 woningen), Herentals (Noorderwijk Leopoldstraat e.a., 20 woningen) en Geel (De Leunen 

fase 1, 12 woningen). Zwarte Braak is ondertussen gerealiseerd en verhuurd. Op het moment van de 

visitatie lopen de werven Geelsebaan (Kasterlee, oplevering voorjaar 2020) en De Leunen (Geel, oplevering 

2021). Samen gaat dit over 120 nieuwbouwwoningen en 12 vervangbouw. Daarbovenop staan einde 2018 

drie projecten aangemeld, waarvan 2 in Geel (Vidse en Meidoornstraat, 42 woningen, en De Leunen fase 

2, 24 woningen) en 1 in Westerlo (Kabouterpad, 10 woningen). Samen is dit goed voor 76 nieuwbouwwo-

ningen.  

In haar planning 2019-2027 staat daarbovenop de oplevering van 675 nieuwe woningen en appartementen 

opgenomen. Deze gedetailleerde planning bevat ook de afbraak (vervangbouw), de (vooropgestelde) 

start, de oplevering van de werken en de infrastructuurwerken. Na aftrek van de af te breken woningen 

(189), blijft een netto-groei van 497 woningen over. De gronden om deze realisaties mogelijk te maken zijn 

reeds eigendom van de SHM (zie OD 1.4), met uitzondering van de projecten Burgstraat en Laar (Geel), 

waar de gronden via een opgelegde sociale last worden verworven. Het project Netelaan (Hulshout) 

vraagt nog bijkomend onderzoek, omdat het hier gaat over watergevoelige gronden. Het project Leo-

poldstraat (Herentals) vraagt nog verdere afstemming met de stedelijke dienst omgeving. 

Ook de organisatie van de werken getuigt van een grote ambitie. Volgens de planning zullen er begin 

2022 10 nieuwbouw- en vervangbouwwerven gelijktijdig lopen. Op het moment van de visitatie waren 

gelijktijdig 3 nieuwbouwwerven (samen 91 woningen) en 1 renovatieproject (58 woningen) in uitvoering.  

De SHM heeft haar nieuwbouw- en vervangingsprogramma opgenomen in haar ‘financiële planning 2019-

2037’, dit tot en met 2029. De SHM gaat ervan uit dat het woningaantal tegen 2026 hoger is dan 2.300 

eenheden. Ze stelt dat 75 woningen bouwen per jaar financieel haalbaar is. 

▪ De gemeenten uit het actieterrein van Geelse Huisvesting kregen samen een BSO van 1.032 huurwoningen 

opgelegd. Hiervan zijn er einde 2018 836 gerealiseerd (zie hoofdstuk 3, tabel 3). Geelse Huisvesting had in 

de meeste gemeenten een belangrijke inbreng: 

- In Geel en Meerhout is Geelse Huisvesting de enige actieve huisvestingsmaatschappij. De stad Geel 

stond voor een verplichte toename met 246 wooneenheden. Hiervan zijn 203 gerealiseerd, waarvan 

160 door Geelse Huisvesting. Blijft nog 43 woningen te gaan. Het aantal geprogrammeerde en het 

aantal aangemelde woningen bedraagt 78 wooneenheden, waardoor het BSO zou worden gereali-

seerd. In Meerhout is voor het BSO nog slechts één woning te gaan. De SHM stond hier voor een groei 

met 53 woningen.  

- In Herentals is het BSO gehaald. Geelse Huisvesting had hier een inbreng van 16 woningen, en heeft 

nog de realisatie van 21 bijkomende woningen in de programmatie staan.  

- In Kasterlee zorgde de SHM voor 33 bijkomende woningen. Blijft een realisatie van 48 woningen. Er 

staan reeds 19 woningen geprogrammeerd. 

- Laakdal kreeg een BSO van 102 huurwoningen opgelegd. De Geelse Huisvesting realiseerde er hier 27. 

Van de 21 nog resterende woningen staan reeds 20 woningen geprogrammeerd. 

- In Westerlo is het aantal nog te realiseren woningen substantieel (91). De SHM kende hier een daling 

van haar aanbod (-19). De SHM sloopte in deze gemeente tussen 2015 en 2018 55 woningen. Er staan 

echter 79 woningen geprogrammeerd of aangemeld.  

- Voor Hulshout was met een netto-groei van 2 woningen de inbreng van Geelse Huisvesting eerder 

beperkt. Hier zijn nog 28 woningen te gaan. Geelse Huisvesting heeft er echter 93 in de planning staan.  
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Enkel in Grobbendonk is de inbreng van Geelse Huisvesting in het BSO onbestaande. De SHM heeft hier 

sowieso slechts 8 woningen. De vertegenwoordiger van de gemeente stelt dat ze van de SHM enkel 

initiatieven in de deelgemeente Bouwel verwachten en dat het aanbod aan betaalbare gronden hier 

schaars is. Ondertussen verkennen gemeente en SHM een mogelijk nieuw project in deze deelgemeente.  

OD 1.2: De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan 

Beoordeling: niet van toepassing 

Bouwen en verhuren van huurwoningen is de kernactiviteit van Geelse Huisvesting. Daarom wordt in dit 

rapport haar prestaties voor koopactiviteiten niet mee in rekening genomen.  

Toch wenst de SHM een beperkt aanbod aan koopactiviteiten te ontwikkelen. In de door voor dit rapport 

geviseerde periode (2014-2018) zijn geen koopwoningen opgeleverd. Einde 2018 staat één project met koop-

woningen geprogrammeerd, dit met (onder meer) 7 koopwoningen (Geel, De Leunen & Eendenstraat). De 

afbraak voor deze vervangbouw is gestart. Daarbovenop staat einde 2018 een project aangemeld waarin de 

SHM naast huur- ook 9 koopwoningen voorziet (Geel, Vidse en Meidoornstraat). Het schetsontwerp wordt in 

januari 2020 ingediend. 

OD 1.3: De SHM brengt sociale kavels op de markt 

Deze doelstelling is bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 geschrapt als afzonderlijke 

doelstelling en wordt daarom door de visitatiecommissie niet beoordeeld. De onderliggende vereisten zijn 

ondergebracht bij OD 1.2. 

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

realiseren 

Beoordeling: zeer goed 

Geelse Huisvesting beschikt over de gronden om haar groot programma van bouwprojecten te realiseren. 

Ze blijft zoeken naar mogelijke opportuniteiten - met succes - en heeft daartoe haar aanpak en verwachtin-

gen bij een aankoop uitgeschreven. Op basis hiervan analyseert de technische dienst het aanbod en maakt 

een voorstel op voor haar bestuur. De SHM staat open voor meerdere vormen van verwerven en staat ook 

niet afkerig tegen de aankoop van eerder kleine percelen. Ze mikt hierbij op gronden waarop binnen de 10 

jaar een project kan worden gerealiseerd, om zo FS3-financiering mogelijk te maken. Deze aankoop- en ont-

wikkelingsstrategie geeft als resultaat een planning met te realiseren projecten tot 2027. De visitatiecommis-

sie stelt dat de SHM hier een zeer goede prestatie neerzet. 

▪ Bij de vorige visitatie was de grondvoorraad van Geelse Huisvesting 8,3 ha (gegevens 2012). In de tussen-

tijd zijn meerdere van deze gronden bebouwd (zie OD 1.1). Desondanks groeide de grondreserve einde 

2018 tot 11,8 ha. Geelse Huisvesting slaagt er dan ook in haar grondvoorraad permanent uit te breiden en 

zo de realisatie van nieuwe projecten mogelijk te blijven maken.  

Deze gronden liggen voor 66% in Geel, 23% in Hulshout, 7% in Westerlo, 2,5% in Herentals en 2% in 

Laakdal. Het gaat over 15 percelen met grote verschillen in oppervlakten. Acht percelen zijn kleiner dan 

0,25 ha, twee hebben een substantiële oppervlakte, namelijk 2,35 (Hulshout, Bertelstukken) en 5,15 ha 

(Geel, Wijdbosch). Het bouwperceel is Wijdbosch (Geel) is vrij gunstig gelegen in de buurt van het Zieken-

huis aan de rand van het stadscentrum. Deze percelen zijn aangekocht tussen 2003 en 2016. De SHM 

voorziet hier alvast een realisatie van 110 woningen en appartementen, in 6 fases te bouwen tussen 2019 

en 2024. Op de gronden Bertelstukken komen tussen 2021 en 2027 in 4 fases 80 wooneenheden. 
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Deze grondreserve maakt het mogelijk de vooropgestelde projecten (zie OD 1.1) te realiseren. Voor 2 

geplande projecten is de grond toegezegd maar nog niet aangekocht. Dit gebeurt in het kader van een 

opgelegde sociale last, waarbij de gemeente bij het verlenen van een omgevingsvergunning de verkave-

laar verplicht een deel van de gronden vrij te houden voor sociaal wonen. Eenmaal een akkoord met 

deze private initiatiefnemer is bereikt, heeft de SHM zekerheid van deze (latere) verwerving.  

In de gemeente Grobbendonk heeft de SHM geen gronden en bijgevolg ook geen bouwplannen. Het aan-

bod aan betaalbare gronden in deze deelgemeente is schaars, zo stelt de vertegenwoordiger van de 

gemeente (zie ook OD 1.1). Verkennende gesprekken over een mogelijke verwerving zijn recent opgestart. 

▪ De SHM gaat voor meerdere vormen van aankoop, zoals gewone aankoop, verwerven in het kader van 

een opgelegde sociale last en aankoop goede woningen (zie OD 1.1). Herbesteden van de eigen gronden 

krijgt ruime aandacht en kansen (zie OD 1.1). Geelse Huisvesting gaat zelf op zoek naar opportuniteiten of 

krijgt een signaal via de lokale besturen. Op ieder directiecomité wordt het aanbod voorkooprecht be-

sproken. Meestal zijn echter de percelen te klein, te duur of te ver afgelegen van andere locaties van de 

SHM. Daarbovenop contacteren verkavelaars en projectontwikkelaars de SHM met de vraag of ze een deel 

van een verkaveling of bouwproject kan en wil realiseren. Ze doen dit op vrijwillige basis of op basis van 

de door het lokale bestuur opgelegde sociale last (Burgstraat Geel; Laar Geel, …).  

▪ De SHM heeft haar beoordelingswijze en -criteria vastgelegd. De technische dienst maakt samen met de 

directeur een beoordeling en legt een voorstel voor aan de raad van bestuur, die een voorlopig besluit 

neemt. In 2017 besliste het bestuur om het leningsbedrag voor de aankoop van gronden steeds te beper-

ken tot maximum 90% van de FS3-grenzen. Bovendien streeft de SHM ernaar dat de gronden binnen de 

10 jaar moeten zijn ontwikkeld, om zo een FS3-financiering mogelijk te blijven maken.  

Naast de prijs en de bouwmogelijkheden houdt de SHM ook rekening met de ligging. Een omgeving zonder 

basisvoorzieningen, zoals voedingswinkel, bakker of een beenhouwer, wordt vermeden. Ook de afstand 

tot het openbaar vervoer vormt een belangrijk aandachtspunt. Onbebouwde percelen in niet aangesne-

den gebieden worden niet langer aangekocht. De SHM verwijst hiervoor naar gewijzigde inzichten (be-

tonstop) en de beleidslijn van de Vlaamse overheid om geen openruimtes meer aan te snijden. Als het 

SHM-bestuur de aankoop als positief beoordeelt, zal de SHM in een volgende stap dit voorleggen aan het 

betrokken lokaal bestuur. In de voorbije periode hebben een aantal besturen één of meerdere voorstellen 

niet weerhouden, meestal omdat ze in die wijk geen sociale woningen wensen. Het SHM-bestuur stelt dit 

te betreuren, omdat – volgens de SHM – het hier meermaals over een mooi aanbod handelde. De lokale 

bestuurders vinden het net een groot voordeel dat ze deze keuzes mee kunnen sturen. 

De visitatiecommissie waardeert deze explicitering van de aankoopstrategie, de duidelijke vooropge-

stelde financiële grenzen, de duidelijke keuze voor een ligging nabij basisvoorzieningen en de ingebouwde 

afstemming tussen SHM-team, SHM-bestuur en het betrokken lokaal bestuur. 

▪ In tegenstelling tot vele andere SHM’s is Geelse Huisvesting bereidt kleine percelen voor eerder kleinscha-

lige realisaties aan te kopen. Ze stelt in één project minimaal 8 wooneenheden te willen voorzien, maar 

dit kan ook worden bereikt door meerdere niet-aanpalende percelen samen te ontwikkelen. De visitatie-

commissie waardeert deze visie en aanpak (goede praktijk). Dit maakt het immers mogelijk om inbrei-

dingsgericht individuele percelen te saneren en zo (ook) aan stads/dorpskernvernieuwing te doen. Bijko-

mend sluiten kleinere projecten beter aan bij een sociale mix en bieden zo grotere garantie op leefbaar-

heid. 

▪ De SHM zoekt naar een optimaal gebruik van de gronden, om zo een gedragen, leefbaar, kwalitatief en 

een voldoende dens project te bekomen. Ze gaat in overleg met de diensten van de betrokken gemeenten, 
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om zo ook hun visie op het project tijdig te kennen. De samenwerking en communicatie met de diensten 

van de stad Geel werd recent nog op punt gesteld, dit over het te realiseren project en over de naar het 

openbaar domein over te dragen gronden. Bij meerdere projecten laat de SHM eerst een haalbaarheids-

studie uitvoeren, zoals bij het project Korenbloem (Laakdal) en Hofstraat (Kasterlee). 

▪ Geelse Huisvesting wenst haar huidige gronden optimaal in te zetten, ook op langere termijn. Daartoe 

legde zones vast waarin ze geen woningen zal verkopen, om zo het bouwpotentieel van het perceel te 

behouden en zelfs te versterken. Ze neemt het initiatief strategisch gelegen voormalige sociale huurwo-

ningen terug in te kopen, dit met toepassing van het voorkooprecht of zelfs met een onderhandeling (zie 

OD 1.1), om zo nieuwe projecten en verdichting mogelijk te blijven maken. 

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

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting heeft een duidelijke strategie om tegemoet te komen aan de vraag van meerdere doel-

groepen en maakt deze keuzes bespreekbaar met de betrokken gemeente. Ze werkt hierbij actief samen met 

meerdere actoren. Het lokaal toewijzingsreglement van de gemeente vormt meermaals een gelegenheid en 

de structuur om deze samenwerking vorm te geven. De SHM heeft zicht op het aandeel onderzette woningen, 

spreekt de betrokken huurders hierop aan en maakt de koppeling met het nieuw huuraanbod om zo een 

mutatie te stimuleren. Het aanbod aan woningen voor ouderen vervolledigt het plaatje om haar woning-

aanbod flexibel inzetbaar te maken. De SHM levert op dit onderdeel goede prestaties, maar kan meer inspan-

ningen leveren om de onderbezetting van haar woningen te verminderen. 

▪ De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM bouwt voor het grote aandeel alleenstaanden en kleine ge-

zinnen in het inschrijvingsregister, maar tegelijk de grote gezinnen niet vergeet.  

- In het bestaande aanbod aan woningen, appartementen en duplexen (2.086, situatie 31.12.2018) beschikt 

74% over 2 of 3 slaapkamers. Het aandeel grotere woningen (4 slaapkamers of meer) is met minder 

dan 4% vrij beperkt. Het aandeel kleinere woningen (studio’s en 1-slaapkamerwoningen) bedraagt 22%.  
 

 

 

(Tabel 4: Geelse Huisvesting 

– woningaanbod 2018)  

De kleinere woningen bieden huisvesting voor het hoog aantal alleenstaanden die de SHM huisvest 

(50,5%, zie hoofdstuk 3) én in het inschrijvingsregister ingeschreven zijn (53%). Daarbovenop zijn 5% 

van de kandidaat-huurders koppels zonder kinderen, die bijgevolg ook voor een kleine woning in 

aanmerking komen. De éénoudergezinnen (24%) en koppels met kinderen (17%) staan samen voor 2/5de 

van het aantal ingeschreven woningzoekenden. Als we rekening houden met de keuzes en het wo-

ningtype waarvoor de kandidaten in aanmerking komen (let op: kandidaten kunnen meerdere keuzes 

maken), is er voor 31% vraag naar woningen met 1 slaapkamer, 42% voor 2 slaapkamers, 18% voor 3 

slaapkamers en 8% 4 slaapkamers of meer (gegevens 2017).  

- Geelse Huisvesting bezorgde een overzicht van de geplande projecten (inclusief gerealiseerd in 2019), 

waarvan de woningtypes (aantal slaapkamers) reeds gekend zijn. Het gaat over de projecten Wijd-

bosch (Geel, 6 fasen), Vidse (Geel, 2 fasen), De Leunen (Geel, 8 fasen), Velleke (Geel) Leopoldstraat (He-

rentals, 2 fasen), Geelsebaan (Kasterlee), Zwarte Braak en Kabouterpad (beiden Westerlo) met in totaal 
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449 woongelegenheden. Hierin zitten vooral kleinere woningen, namelijk 24% met 1 slaapkamer en 

54% met 2 slaapkamers. Het aandeel grotere woningen – voor 5 tot 8 gezinsleden – bedraagt 8%.  

▪ Geelse Huisvesting analyseert regelmatig de gegevens uit het inschrijvingsregister, maakt overzichten per 

gemeente en legt de resultaten voor op het lokaal woonoverleg. In rechtstreekse contacten en in het 

lokaal woonoverleg wordt de visie van de SHM met de aanbodvisie van de gemeente afgestemd. Deze 

gegevens vormen een element in de keuzes naar te bouwen woningtypen.  

▪ Geelse Huisvesting staat actief open voor samenwerking met diensten, om zo een aanbod voor specifieke 

doelgroepen te realiseren. De SHM wijst erop dat in de regio in en rond Geel veel begeleidingsdiensten 

aanwezig zijn. In meerdere situaties wordt dit samenwerkingsengagement vervolgens voorgelegd aan 

het gemeentebestuur, opdat de instroom van deze ‘doelgroepers’ wordt geregeld binnen een lokaal toe-

wijzingsreglement (zie ook hoofdstuk 3): 

- Het lokaal toewijzingsreglement voor de stad Geel biedt mogelijkheden om in de samenwerking met 

Beschut Wonen Kempen (2015) huisvesting met begeleiding van personen met psychische problemen 

mogelijk te maken. Ook de overeenkomst met het MPI Oosterlo, ‘Het Eepos’ (2012) voor huisvesting 

van 10 personen met een mentale handicap, evenals het ter beschikking stellen van één appartement 

(buiten huurstelsel) voor de begeleidingsdienst, kreeg zijn plaats in dit kader. Idem voor de samen-

werking met De Loot (onderdeel van Ter Loke) tot huisvesting van 4 personen met een handicap. 

- Met Het GielsBos engageerde de SHM zich (2018) tot huisvesting van personen met een handicap. Dit 

kreeg plaats in het toewijzingsreglement van Kasterlee, namelijk de prioritaire toewijzing van een 

aantal woningen aan personen die beschikken over een zorgtoewijzing ‘wonen’ vanwege het VAPH.  

Daarnaast staat de SHM open voor andere samenwerking in de begeleiding van huurders, instroom van 

woningzoekenden en om aangepaste huisvesting mogelijk te maken. We verwijzen hiervoor naar OD 4.1. 

Daarbovenop stelt de SHM een 12-tal woningen ter beschikking aan het OCMW of de gemeente (verhuring 

buiten sociaal huurstelsel), namelijk 3 in Geel, 4 in Herentals, 1 in Hulshout, 1 in Kasterlee, 2 in Laakdal en 

1 in Westerlo. Deze woningen worden meestal gebruikt voor noodopvang. 

▪ Naast een bewuste mix van verschillende typen van woningen (zie hoger), zet Geelse Huisvesting nog 

meerdere stappen in het flexibel inzetbaar maken van haar woningaanbod: 

- De SHM heeft een aanbod aan woningen voor ouderen, zoals opgenomen in de lokale toewijzingsre-

glementen (zie hoofdstuk 3). De SHM heeft hiertoe haar visie op ‘levenslang wonen’ geëxpliciteerd, met 

onder meer bredere deuren, vermijden van dorpels, alle leefruimtes op één niveau en een doucheop-

pervlak die gelijkloopt met de vloer. 256 woningen voldoen aan deze definitie. De SHM heeft de lokale 

toewijzingsreglementen en de hierin betrokken woningen op een bevattelijke wijze toegevoegd aan 

het intern huurreglement. 

- Geelse Huisvesting beschikt over 43 appartementen en duplexen aangepast aan mensen met een be-

perking, waarvan 15 in Geel, 2 in Herentals, 9 in Kasterlee, 6 in Laakdal, 4 in Meerhout en 7 in Westerlo. 

De SHM heeft duidelijk de technische verwachting over een voor een mindervalide aangepaste woning 

geëxpliciteerd. Daarnaast zijn 673 panden rolstoeltoegankelijk. Alle appartementen met lift zijn so-

wieso rolstoeltoegankelijk gemaakt. 

▪ Geelse Huisvesting heeft de situaties met over- en onderbezette woningen opgelijst. 

- Op basis van het door de SHM bezorgde overzicht zijn 32 woningen overbezet. Deze huurders zijn 

hierop aangesproken. Hiervan zijn alvast 24 ingeschreven voor een mutatie. 
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- De SHM maakte een overzicht van de woningen op waarin onderbezet wordt gewoond, namelijk 

waar het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan één. Geelse 

Huisvesting heeft 201 onderbezette panden, waarvan 15 met 4 of 5 slaapkamers en 186 met 3 slaapka-

mers.  

De SHM zal deze huurders informeren over de gewijzigde wetgeving en verzoeken zich in te schrijven 

voor een vrijwillige mutatie. Kandidaten die zich vrijwillig inschrijven, krijgen een prioritaire mutatie. 

De andere huurders worden van rechtswege in het inschrijvingsregister opgenomen. Degene die het 

meest onderbezet woont (bv. 1 persoon in een pand met 5 slaapkamers) krijgt hierbij een hogere score. 

Indien een nieuwbouwproject wordt gerealiseerd met 1 en 2 slaapkamerwoongelegenheden, zal de 

SHM actief inzetten om de huurders die onderbezet wonen te laten muteren.  

De visitatiecommissie stelt vast dat Geelse Huisvesting pas vrij laat – midden 2019 - haar strategie rond 

onderbezetting heeft vastgelegd. De wetgever heeft reeds in maart 2017 de mogelijkheden voor de SHM’s 

om hierin op te treden verruimd. De visitatiecommissie erkent dat het realiseren van een rationele be-

zetting (= geen over- en onderbezetting) in de praktijk niet steeds evident is. Diverse SHM’s hebben echter 

aangetoond dat inspanningen resultaten kunnen opleveren (zie visitatierapporten op www.visitatie-

raad.be). De visitatiecommissie vindt daarom dat Geelse Huisvesting meer kan doen om vooral het hoog 

aantal onderbezette woningen te verminderen. 

4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 

SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 

OD 2.1: De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering, aanpassing of vervan-

ging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 

Beoordeling: goed  

Geelse Huisvesting staat in voor het onderhoud, herstel en vernieuwen van haar patrimonium. Tussen 2014 

en 2018 heeft ze meerdere renovatiewerken uitgevoerd en ze plant nog vele werken in de komende jaren. 

Ze is alert voor mogelijke problemen in de opvolging van het onderhoud en herstellingen en stuurt daarop 

haar werking bij. De scorecard conditiemeting is ingediend, de SHM gebruikt de resultaten bij de opmaak 

van een renovatiedossier. Voor het aandeel woningen dat voldoet aan de ERP2020-normen, behoort Geelse 

Huisvesting bij de top-10 onder de SHM’s. De onderhouds- en renovatiewerken zijn opgenomen in de finan-

ciële planning. De SHM beschikt over een visie op energiebewust bouwen en onderhouden. Geelse Huisvesting 

zet hier dan ook een goede prestatie neer. 

▪ In de periode 2014-2018 is het aantal ‘werkmannen’ gedaald. De SHM had immers de keuze gemaakt om 

met raamcontracten de werken uit te geven (zie verder en OD 5.2). Doch in de praktijk bleek dat in dit 

systeem de eerder kleine werken blijven liggen. Daarom zet de SHM een stap terug door een bijkomende 

klusjesman in dienst te nemen (zie ook OD 4.1). Op het moment van de visitatie had de SHM 4 werkmannen 

in dienst, waarvan 2 werken op de organisatie van de wederverhuringen en 2 worden ingezet op kleine 

herstelwerken. Daarnaast is er de medewerker die door de SHM de ‘conciërge’ wordt genoemd. Deze 

persoon neemt eerder een toezichtrol op en woont niet in een SHM-woning. Hij wordt ingezet in alle 

appartementcomplexen, ongeacht de gemeente, waarbij hij nauw contact met de bewoners onderhoudt. 

▪ Geelse Huisvesting wenst haar patrimonium ‘up-to-date’ te houden. Hiertoe vervangt ze een deel van 

haar aanbod (zie OD 1.1), een ander deel wordt gerenoveerd. Tussen 2014 en 2018 realiseerde Geelse 

http://www.visitatieraad.be/
http://www.visitatieraad.be/
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Huisvesting 5 renovatieprojecten, samen goed voor werken aan 625 woningen en appartementen en dit 

voor een totale investering van 20 miljoen. Voor drie van deze werven (Kasterlee Venheide, 17 woningen; 

Westerlo Henricusstraat, 17 woningen; Geel Velleke (hoogbouw), 148 appartementen) bedraagt de inves-

tering per woongelegenheid tussen de 73.000 en 113.000 euro. 

Einde 2018 had Geelse Huisvesting nog één renovatieproject aangemeld, namelijk een volgende fase in Het 

Velleke (Geel), waarvan de werken op het moment van de visitatie (november 2019) lopen. Het gaat over 

een groot project, 54 appartementen, voor een bedrag van 5 miljoen.  

▪ In haar renovatieplanning 2021-2027 staan 12 werven opgenomen, samen 493 woningen en appartemen-

ten voor een gezamenlijke investering van 15 miljoen euro. Het gaat over werven verspreid over nage-

noeg het hele actieterrein (Kasterlee, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Herentals, Geel en Westerlo), waarbij 

(vooral) badkamers, keukens en vloeren worden aangepakt. Zo staat in de planning voor 2021 bij 18 

appartementen in Kasterlee (Wijk Hofstraat) (o.m.) het vervangen van buitenschrijnwerk en dakwerken, 

voor 2022 de dakisolatie van 41 eengezinswoningen in Hulshout (Hulshout-veld). Deze renovatie- en on-

derhoudswerken zijn opgenomen in de financiële planning. 

▪ Deze keuze voor verbeteren van het patrimonium wordt mede zichtbaar in de ERP-resultaten: 95% van 

het patrimonium van Geelse Huisvesting voldoet aan alle ERP2020 normen. Slechts 1 op 10 van de SHM’s 

doet beter. Alle appartementen en duplexen zijn reeds in orde. Blijft over 110 woningen die nog niet 

voldoen: 10 beschikken niet over een energiezuinige verwarmingsinstallatie, 12 hebben nog enkele begla-

zing, 64 hebben nog geen of onvoldoende dakisolatie en 24 hebben geen dakisolatie én enkele beglazing. 

Deze woningen liggen verspreid over het actieterrein. 45 van deze woningen staan op de lijst om te 

verkopen, 39 voor vervangbouw. Bij 41 woningen wordt nog in 2020 de dakisolatie verhoogd tot 8 cm.  

De visitatiecommissie wijst op de grote verantwoordelijkheid van de SHM als verhuurder: volgens de 

Vlaamse woningkwaliteitsnormen mogen woningen zonder dakisolatie na 2020 niet meer worden ver-

huurd (2), en ook bij ontbreken dubbel glas worden strafpunten toegekend. De visitatiecommissie vraagt 

dan ook uitdrukkelijk het nodige te doen om alle verhuurde woningen binnen een korte termijn aan 

deze normen te laten voldoen. 

▪ Bij de opmaak van een renovatiedossier grijpt Geelse Huisvesting terug naar haar kwaliteitsverwachtin-

gen, zoals uitgeschreven in haar ‘projectdefinitie Geelse Huisvesting’ met ontwerp- en uitvoeringsrichtlij-

nen voor de architect en de aannemer. Hierin zitten tevens te vermijden materialen en inrichtingsadvies 

voor het vermijden van hoge onderhoudskosten of huurlasten, evenals aandacht voor het latere ge-

bruiksgemak voor de huurder.  

▪ De scorecard conditiemeting voor het SHM-patrimonium is opgemaakt en ingediend (22.03.2019). Hierin 

zit de staat van 88% van het woningbestand. De minpunten – problemen met veiligheid en gezondheid 

– zijn vrij beperkt, waardoor de totale conditiescore op 60,2% komt. Meest opvallend is de aanwezigheid 

van asbest in de helft van de woningen. Het gaat hier overwegend over asbest in de lijm bij 

 

2.  Vanaf 1 januari 2020 wordt bij een woningonderzoek 15 strafpunten toegekend als het pand niet aan de dakiso-

latienorm voldoet. Bij afwezigheid van dubbel glas geldt 3 strafpunten voor 1 raam en 9 strafpunten voor meer 

dan 1 raam met enkele beglazing. Vanaf 15 strafpunten komt de woning in aanmerking voor een ongeschiktver-

klaring door de burgemeester. In 2023 worden deze verwachtingen nog aangescherpt. 
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linoleumvloeren (gebonden asbest), waardoor bij renovaties en afbraak een gespecialiseerde firma moet 

worden ingeschakeld. 16% van de woningen hebben een potentieel CO-risico, 5% ernstige vochtproble-

men. 

De SHM gebruikt de resultaten van dit instrument in haar beleidsvoering. Zo werd dit mee in rekening 

gebracht bij de opmaak van het renovatiedossier van de Bloemekeswijk en de Hofstraat in Kasterlee. 

▪ De SHM heeft haar visie op milieu vastgelegd. Ze gaat voor een EPB (energieprestatie en binnenklimaat) 

dat beter is dan de norm. Ze kiest uitdrukkelijk voor collectieve verwarming, dat toekomstgericht later 

kan worden aangesloten op een warmtenet. Geelse Huisvesting is al vroeg begonnen met enkel glas ter 

vervangen door dubbel glas, nadien door HR(+)-beglazing. Ook bij dakisolatie kiest ze voor een prestatie 

hoger dan norm. Voor de gemeenschappelijke delen kiest ze voor LED-verlichting. Verf en aanverwante 

producten zijn steeds op waterbasis. In het project De Leunen fase 1 (Geel) plaatste ze zonnepanelen en 

een warmtepomp. In het project Kabouterpad (Kasterlee) komen binnenkort de eerste BEN-woningen. De 

visitatiecommissie vindt het sterk dat de SHM deze BEN-woningen realiseert voor een kostprijs binnen de 

90% van de FS3-norm (zie OD 3.1). 

De SHM neemt echter weinig initiatieven om de huurder te stimuleren tot een meer energie- en milieu-

bewust woongedrag (zie OD 4.1).  

▪ De SHM constateerde dat sommige woningen eerder moeilijk verhuurd geraken, onder meer omwille van 

de staat van de woning. Om dit verder op te volgen én om een oplossing te vinden, is vastgelegd dat 

elke SHM-woning minstens om de 3 jaar moet zijn bezocht, dit ofwel door de medewerkers van de sociale 

dienst, ofwel door andere SHM-medewerkers, ofwel door de door de SHM aangestelde aannemers. Deze 

laatste krijgen duidelijke onderrichtingen over waarop te letten en welke problemen te melden. Bij vast-

gestelde problemen wordt de huurder hierop aangesproken. Zo tracht de SHM het onderhoud en de 

kwaliteit van de woningen te borgen en mogelijke technische of sociale problemen tijdig te detecteren.  

Daarnaast is de opvolging bij een huurderswissel verfijnd. Binnen de twee weken na de opzegging doet 

de SHM een voorcontrole, om de bewoner te kunnen wijzen op uit te voeren herstellingen en zo een 

factuur te vermijden. De technische ploeg voert eventuele verbeteringswerken uit aansluitend op de 

uithuizing van de vertrekkende huurder. De SHM legde vast waaraan de woning moet voldoen, vooraleer 

ze terug te huur kan worden aangeboden. Zo dient alles proper te zijn (vrij van nicotine, vet, …), borstel-

schoon (geen stof of vuil), geen schade (behalve gebruiksschade), veilig en hygiënisch en alles dient naar 

behoren te functioneren. Ze heeft deze verwachtingen opgenomen in een ‘leidraad wederverhuring’ en 

in een ‘checklist voor de medewerker’. Keerzijde is dat een tussentijdse leegstand van 1 maand steeds 

moeilijker te vermijden valt. 

▪ Geelse Huisvesting werkt voor onderhoud- en herstellingen samen met meerdere aannemers, binnen 23 

raamcontracten en over een breed gamma van werken, zoals aankoop rookmelders, dakwerken, tuin-

werken, elektriciteit, onderhoud groendaken, schilderwerken, reinigen dakgoten en filters,….. . De SHM 

organiseert de uitvoering van alle gemelde herstellingen, waarna werken ten laste van de huurder aan 

hem worden gefactureerd. 

De SHM stelde vast dat de uitvoering van 600 tot 700 meldingen over de vooropgestelde tijd waren 

gegaan. Daarop stelde ze alvast één aannemer in gebreke en paste ze recent haar systeem van opvolgen 

van (door huurders gemelde) onderhoud- en herstellingswerken aan. Zo werkt de SHM nu met vaste 

processchema’s voor zowel nieuwe als bestaande meldingen. Deze schema’s structureren de doorstro-

ming van informatie tussen loketmedewerkers (eerste lijn) en technische dienst (tweede lijn) en bieden 

daarbij onder meer een duidelijk kader van wat als een ‘dringende’ melding wordt aanzien. Geelse 
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Huisvesting hanteert de richtlijn dat een dergelijke melding binnen de 2 à 3 dagen moet worden opgelost. 

Voor een ‘gewone’ melding rekent men op 2 à 3 weken. Na uitvoering moeten aannemers een door de 

huurder ondertekende werkbon terugbezorgen aan Geelse Huisvesting, zodat zij de uitvoering van de 

werken kan opvolgen. Als de aangemelde probleem binnen de 6 weken niet is aangepakt of het probleem 

zich herhaalt, zal sowieso de eigen technische dienst worden ingeschakeld. Als de betrokken aannemer 

de afgesproken termijn overschrijdt, wordt hij hierop aangesproken. 

Het resultaat van deze vernieuwde aanpak is zichtbaar, zo stelt de SHM. Op het moment van de visita-

tie staan nog 150 meldingen open. De communicatie van de SHM met de huurder is verder uitgewerkt in 

overleg met de ‘Adviesgroep Geelse Huisvesting’ (zie OD 4.1 en 4.4).  

▪ De SHM bezorgde een overzicht van de leegstaande woningen op 1.10.2019, met hierop 105 woningen en 

appartementen. 61 hiervan zijn in dusdanige staat dat ze moeten worden gesloopt. De visitatiecommissie 

raadt aan sloopwerken snel uit te voeren, om zo negatieve reacties te vermijden. 9 andere woningen 

staan leeg omwille van uit te voeren verbeteringswerken.  

Einde 2018 was de structurele leegstand voor Geelse Huisvesting (> 6 maanden) 2%. Dit aandeel is quasi 

gelijk aan de mediaan voor de SHM’s. De frictieleegstand was toen 2,5%; minder dan 35% van de SHM’s 

had een hogere frictieleegstand (zie ook OD 5.2). 

OD 2.2: De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving 

De kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving zijn onderworpen aan de bepalingen in de 

Vlaamse Wooncode en aanvullende kwaliteitsrichtlijnen door de minister opgelegd. Omdat in het procedu-

rebesluit de kwaliteit van nieuwe woningen conform de wettelijke vereisten is gewaarborgd, beoordeelt de 

visitatiecommissie de prestaties op deze OD niet apart. Als de SHM geen kwaliteitsvolle woningen zou plan-

nen, zou ze de toets van de programmatiecyclus immers niet doorstaan. De beoordeling van de kwaliteit 

van de bestaande woningen is vervat onder OD 2.1. 

4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 

SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 

OD 3.1:  De SHM bouwt prijsbewust 

Beoordeling: goed 

Met het oog op de verbetering van de betaalbaarheid van het bouwen, stelde Geelse Huisvesting nieuwe 

ontwerprichtlijnen op, ‘projectdefinities’ genaamd. Hierin zijn naast de normen van de VMSW bijkomend 

eigen ontwerprichtlijnen opgenomen. Om te oordelen over de haalbaarheid van een project wil Geelse Huis-

vesting het project in 33 jaar terugverdienen ofwel realiseren aan 90% van het subsidiabel plafond. Deze 

regel werd pas ingevoerd en toegepast vanaf 2017. De doelstelling wordt nog niet voor alle projecten bereikt. 

In 2018 realiseerde Geelse Huisvesting 1,8% minderwerken op haar projecten door systematisch elke fase in 

het bouwproject op te volgen op betaalbaarheid. De visitatiecommissie waardeert de ambitieuze doelen 

inzake prijsbewust bouwen en de nauwgezette opvolging ervan. De SHM onderzoekt intensief de haalbaar-

heid van de projecten in haar actieterrein, maar de gemeenten gaan vaak niet over tot realisatie. Ze worden 

wel betrokken vanaf deze allereerste denkfase. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties goed zijn.  

▪ Prijsbewust bouwen wordt onder andere gemeten op basis van de vergelijking met de maximale kost-

prijsnorm, namelijk dat het ramingsbedrag en bestelbedrag van de werken onder het subsidiabel 
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leningsplafond blijft. Indien de SHM onder het subsidiabel leningsplafond (sinds 2012 FS3) blijft, kan ze de 

investeringen volledig financieren door middel van een gesubsidieerde lening. De daadwerkelijke realisa-

tie (inclusief contractwijzigingen) bepaalt in welke mate de SHM prijsbewust bouwt.  

▪ Op zoek naar een betere kostenbeheersing heeft Geelse Huisvesting in overleg met meerdere architecten 

eigen richtlijnen opgesteld. De door hen genaamde ‘projectdefinities’ is een uitgebreid document dat 

zowel de normvoorschriften van VMSW als eigen ervaringen en visie over betaalbaar bouwen (ontwerp-

richtlijnen) samenbrengt. Bovendien is deze projectdefinitie vertaald naar ‘levenslang wonen’ en ‘minder-

validenwoningen’. Geelse Huisvesting maakt hierbij de keuze voor materialen die onderhoudsvriendelijk 

en duurzaam zijn. De visitatiecommissie waardeert dat ook de sociale dienst vanuit haar ervaring een 

project mee bekijkt. Zo is in het project Leunen (Geel) de sociale dienst via de wijkwerking actief met de 

architect aan de slag gegaan om de plannen te bekijken. Daardoor werden in de projectdefinities bijko-

mend fietsenberging voorzien, afvalberging, mogelijkheid om door het raam te verhuizen en minder 

gangoppervlakte.  

▪ Geelse Huisvesting onderzoekt heel wat opportuniteiten om gronden of projecten aan te kopen. In deze 

onderzoeken is de betaalbaarheid van het project een essentieel onderdeel. Grotere projecten zorgen 

ervoor dat de prijs per woning daalt, maar met het oog op een betere leefbaarheid wil Geelse Huisvesting 

kleinere projecten realiseren waardoor een sociale mix mogelijk is.  

▪ Om de haalbaarheid te berekenen, hanteert Geelse Huisvesting 2 vuistregels: een terugverdientijd op 33 

jaar of een budget à 90% van de VMSW-norm. 

- Bij het berekenen van de financiële haalbaarheid stelt Geelse Huisvesting als doel een terugverdientijd 

op 33 jaar, inclusief indexering. Daarbij wordt een gemiddelde huurprijs per maand van 300 à 330 

euro gehanteerd. De grond wordt doorgerekend aan 75%.  

- Een andere methode is de 90% regel: het project mag niet duurder zijn dan 90% van de VMSW-norm. 

Om kosten te drukken, werkt Geelse Huisvesting meer met vaste tarieven voor aannemers of dienst-

verleners, eerder dan via % op hoeveelheden (materiaal, uren, …) . Ook voor erelonen hanteert Geelse 

Huisvesting eigen tarieven, die globaal leiden tot lagere kosten. De standaard 4% erelonen op het 

project leidt bijvoorbeeld tot een te laag bedrag voor een project met 8 woningen, maar tot een te 

hoog bedrag voor 65 woningen. Nu stelt Geelse Huisvesting bijvoorbeeld 0,95% voor op het renova-

tiebedrag voor een project met 56 woningen waarin 3 type woningen aanwezig zijn. Daardoor staat 

deze kosten meer in verhouding tot het werkelijk verrichte werk. 

- De SHM realiseert binnenkort haar eerste BEN-woningen (Kabouterpad, Kasterlee, zie OD 2.1). Ook hier 

wil Geelse Huisvesting zich beperken tot 90% van het subsidiabel plafond. De visitatiecommissie waar-

deert de ambitie bij de SHM.  

▪ Geelse Huisvesting verwacht een geraamde kostprijs tot maximaal 90% van het subsidiabel plafond. Ze 

doet dit niet om zo financiële ruimte voor latere meerwerken te voorzien, maar vooral om de betaal-

baarheid van het project te handhaven en dus de financiële leefbaarheid van de SHM onder controle te 

houden (OD 5.1). In de projectdefinitie staat duidelijk opgenomen dat er geen meerwerken worden geac-

cepteerd. Deze aanpak is sinds 2017 ingevoerd als reactie op de projectrealisaties in voorgaande jaren. In 

de periode 2014 tot 2016 werden via wedstrijden twee projecten gerealiseerd in de Eikenstraat (112 ap-

partementen) en Dornik (61 woningen) in Geel. Voor het project in de Eikenstraat is het subsidiabel plafond 

met 16% overschreden, bij Dornik bleef het resultaat 13% onder het plafond. Dit heeft uiteraard impact 

op de financiële situatie van de SHM (OD 5.1)  
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▪ Via een overzicht van alle projecten kon de visitatiecommissie nagaan dat Geelse Huisvesting de voor-

ziene 90%-regel niet steeds kon handhaven. Geelse Huisvesting maakt per project een nacalculatie op 

basis van de terugverdienperiode op 33 jaar. Daaruit blijkt dat deze doelstelling niet gehaald wordt bij 

ongeveer 1/3de van de projecten. De visitatiecommissie adviseert om deze aannames nog eens te valideren 

met reële cijfers, zoals de actuele huurprijzen vermeld in OD 3.2 en het slechts voor 75% in rekening 

brengen van de grondprijzen. 

▪ Het valt de visitatiecommissie op dat in 2018 Geelse Huisvesting bij contractwijzigingen enkel minderwer-

ken realiseerde. Zo werden over 5 projecten 1,8% minderwerken bekomen, of 262.000 euro op een totaal-

bedrag van 14,4 mio euro. De visitatiecommissie merkt op dat Geelse Huisvesting goede acties onderneemt 

met het oog op betaalbaar bouwen.  

Reeds vanaf de ‘idee-fase’ gaat Geelse Huisvesting in overleg met de respectievelijke gemeenten (zie ook 

OD 1.4 en OD 6.2). Helaas liep de projectontwikkeling bij 5 recent onderzochte projecten niet verder. 

Vervangbouw en verdichting kunnen nog lukken, nieuwe gebieden aansnijden wordt veel moeilijker. De 

gemeente Geel heeft recent een duidelijke visie bepaald om geen nieuwe gronden meer aan te snijden 

(zie OD 1.4).  

▪ Geelse Huisvesting wenst meer en meer in te zetten op kleinere projecten (zie ook OD 1.4). Voor aannemers 

zijn deze kleinere projecten vaak minder aantrekkelijk. Daarom combineert Geelse Huisvesting meerdere 

kleine projecten in één aanbestedingsdossier wat de betaalbaarheid ten goede komt. Bij Geelse Huisves-

ting is er één projectleider die alle werven opvolgt. Hij onderhandelt over elke contractwijziging. De 

directeur is eveneens sterk betrokken in de bouwprojecten, vooral in de verwervings- en conceptuele 

fase en ook bij de financiële planning, dit omwille van haar expertise en ervaring ter zake.  

OD 3.2:  De SHM verhuurt prijsbewust 

Beoordeling: goed 

Sinds de vorige visitatie stegen de huurlasten bij Geelse Huisvesting met 28%, maar ten aanzien van andere 

SHM’s blijven de huurlasten eerder laag. De stijging van de huurlasten is het gevolg van het nauwer toekijken 

op de afrekening van de gemaakte huurlasten aan de huurder. Bij renovaties wordt ingezet op duurzame 

technieken die andere afrekeningsmethodes vergen. De huidige en toekomstige renovaties leiden tot aan-

passingen in de marktwaarde van de woningen en dus ook aangepaste huurprijzen. Bij vervangbouw en 

nieuwbouw werkt Geelse Huisvesting in haar ontwerpen naar verlaging van de huurlasten. Als sommige 

huurlasten te hoog oplopen, gaat de SHM het gesprek aan met de huurders, om waar mogelijk samen oplos-

singen uit te werken. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties goed zijn.  

▪ Bij Geelse Huisvesting liggen de huurprijzen voor een eengezinswoning beduidend hoger dan voor een 

appartement. De huurprijzen voor een duplex en een appartement zijn vergelijkbaar. Gedurende de visi-

tatieperiode (2014-2018) stegen de huurprijzen ongeveer 10%. Voor een eengezinswoning bedraagt de 

(mediaan) huurprijs per maand 300 euro. Slechts 34% van de SHM’s heeft lagere huurprijzen. Voor appar-

tementen bedraagt de (mediaan) maandelijkse huurprijs 244 euro; 42% van de SHM’s heeft lagere huur-

prijzen. Anders dan vele andere SHM’s heeft Geelse SHM een hoog aantal duplexen (480). Hier ligt de 

(mediaan) huurprijs op 237 euro per maand. Bij 56% van de SHM’s ligt de huurprijs lager (de basis voor 

vergelijking is hier beperkter omdat niet alle SHM’s duplexen hebben). Het mediaan equivalent netto-

belastbaar inkomen van de huurders van Geelse Huisvesting ligt met 14.550 euro (2018) op de mediaan 

van de SHM’s. Gemiddeld besteden de huurders bijna 19% van hun maandelijks inkomen aan huur (dit is 

de gemiddelde woonquote voor alle sociale huurders van de SHM). Geelse Huisvesting situeert zich hier-

mee op de mediaan in vergelijking tot de Vlaamse SHM's. Het verschil tussen de aangerekende sociale 
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huur en de (huur)marktwaarde bedraagt voor een woning en een appartement respectievelijk 324 euro 

en 350 euro. De sociale huurders betalen gemiddeld gezien dan ook een substantieel lagere huurprijs dan 

op de private markt. 

▪ De totale huurlasten van alle woningen en appartementen samen bedroegen in 2018 499.160 euro. Hierin 

zitten alle huurlasten, zoals het onderhoud cv, brandverzekering afstand van verhaal en onderhoud van 

alle gemeenschappelijke diensten van appartementen, groenzones, ventilatiesystemen, rioleringen en lif-

ten. Voor een totaal van 1.989 woongelegenheden komt dit neer op een gemiddelde huurlast van 249 

euro per jaar en per woongelegenheid. In 2014 bedroegen de gemiddelde huurlasten nog 195 euro of 22% 

lager dan in 2018. Ondanks deze sterke stijging heeft slechts 1/3de van de SHM's lagere huurlasten. 

Het niveau van de huurlasten wordt mee bepaald door het procentuele aandeel appartementen in het 

totale patrimonium. Bij Geelse Huisvesting bestaat 34% van het patrimonium uit appartementen. Slechts 

1/3de van de SHM’s heeft verhoudingsgewijs minder appartementen. Opvallend is het grote aandeel aan 

duplexen bij Geelse Huisvesting (25%). Qua hoogte van de huurlasten neigt een duplex eerder naar een 

woning: er is een aparte ingang, er is geen lift. Daartegenover behoren het reinigen van dakgoten en het 

onderhoud van de buitenste schil, net zoals bij appartementen, tot de gemeenschappelijke delen en zijn 

vooral ten laste van de SHM. 

▪ Sinds 2017 kijkt Geelse Huisvesting nauwer toe op het volledig aanrekenen van alle huurlasten. Dit leidt 

in een aantal gevallen tot hogere huurlasten en discussies met de huurders. 

- Voor het project Meerlaarstraat (Laakdal), opteerde Geelse Huisvesting voor collectieve verwarmings-

systemen. Voor de SHM is dit een weloverwogen beslissing: de totale energiekost daalt en als ooit een 

warmtenet beschikbaar komt, kan het systeem hierop gemakkelijk aangesloten worden. De afrekening 

van deze kosten blijkt echter minder evident. Huurders discussiëren bijvoorbeeld over de restwarmte 

(energie om het systeem draaiende te houden en de toeleiding naar de appartementen) en de verre-

kening hiervan over alle huurders. Na overleg met de huurders, met inzet van de wijkwerking (zie 

ook OD 4.4), is geopteerd voor een verrekening volgens verbruik. De grotere verbruiker betaalt dus 

meer in het gemeenschappelijke deel dan de kleine verbruiker. De visitatiecommissie wijst op het 

belang van een goede communicatie vooraf met de huurder. 

- In 2018 is het project Eikenstraat (Geel) opgeleverd. De huurlasten voor het poetsen van de gemeen-

schappelijke delen, specifiek voor dit wooncomplex, liepen op tot 60 euro per maand per huurder, 

omwille van het contracteren van een nieuw extern poetsbedrijf. Hierover ontstonden meerdere 

klachten. Via de wijkwerking is ingezet op het zelf poetsen door de huurders, in combinatie met een 

reductie van het aantal poetsbeurten door het bedrijf. Daardoor daalde de huurlast tot 20 euro per 

huurder per maand. Helaas kunnen de huurders niet alles zelf poetsen omwille van de hoge raampar-

tijen. In de toekomst is het mee opgenomen in de projectdefinitie om de ramen niet te hoog en niet 

te groot te ontwerpen.  

- Het renoveren van de volledige wijk in de Eikenstraat (Westerlo) leidde voor de huurders tot een 

huurprijsaanpassing van gemiddeld 520 euro naar 830 euro. Na renovatie heeft een notaris deze wo-

ningen opnieuw geschat, wat leidde tot een sterke verhoging van de marktwaarde (waarop huurprij-

zen gebaseerd zijn). Huurders betwistten de hogere huurprijs, waarop deze werd herzien. De visita-

tiecommissie oordeelt dat de aanpak hier niet transparant gebeurde. De evolutie van de marktwaarde 

van de woningen leidde tot ongeloof over de nieuwe huurprijzen voor de 78 huurders in deze wijk. 

De aanpak leek voor de zittende huurder eerder op een onderhandeling dan op een transparante, 
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correcte en objectieve berekening van de marktwaarde (en dus de huurprijzen) van de gerenoveerde 

woningen.  

De visitatiecommissie raadt Geelse Huisvesting aan om bij ingrijpende wijzigingen met de betrokken 

huurders een duidelijke en transparante communicatie te voeren, om zo deze wijzigingen goed te 

kunnen duiden. Een goede communicatie over de huurprijzen is belangrijk, dit omwille van de vele 

renovatie-inspanningen van de SHM (zie OD 2.1) en – vanaf 2020 - het nieuwe systeem van huurprijs-

berekening. De SHM schat zelf in dat de marktwaarde van meerdere woningen hoger zal zijn dan de 

huurder verwacht.  

- Sinds 2017 houdt elke budgetbeheerder (OD5.4) bij Geelse Huisvesting per factuur de bedragen bij die 

tot de huurlasten behoren. Deze worden toegerekend aan de desbetreffende woning, waardoor het 

op het einde van het jaar een duidelijk beeld ontstaat over hoeveel huurlasten voor elke woning 

betaald zijn. Bij nieuwbouw/vervangbouw ontstaan extra kosten omwille van liften, ventilatie, groen-

daken…. Deze elementen leiden finaal tot een verhoging van de huurlasten.  

- Het raamcontract voor het onderhoud van de liften zal pas opgemaakt worden in 2025. Tot zolang is 

de SHM gebonden aan de huidige contracten en een opzeg ervan zou heel duur zijn. Voor nieuwe 

liften wordt telkens een prijsvraag georganiseerd. Bij Geelse Huisvesting is het aantal liften eerder 

beperkt. 

▪ Bij het bouwen van nieuwe appartementen wil Geelse Huisvesting de gemeenschappelijke huurlasten 

meer onder controle krijgen. Ze doet dit via een beter ontwerp en door onderhoudsvriendelijke materi-

alen in te zetten. Zo heeft Geelse Huisvesting in haar projectdefinitie opgenomen dat (lange) gangen tot 

een minimum beperkt moeten worden, ramen niet te hoog mogen zitten, zodat de huurders zelf kunnen 

poetsen en geen verhuislift nodig is. Alhoewel er reeds heel veel raamcontracten zijn opgesteld (OD5.2), 

is dit voor het onderhoud en herstellen van de liften nog niet gebeurd. Het staat wel gepland om te 

realiseren.  

▪ Bij Geelse Huisvesting is momenteel nog 1 conciërge, die actief is in de grote appartementcomplexen (OD 

2.1 en PV4). De loonkosten hiervan worden doorgerekend aan de huurder. Vanaf 2017 is er nog één con-

ciërge actief, wat de huurlasten verminderde.  

▪ In het verleden heeft Geelse Huisvesting via het OCMW meegewerkt aan ‘de energiesnoeiers’ om energie-

scans uit te voeren in zo goed als alle woningen. Vanaf 2016 hadden ‘de energiesnoeiers’ minder perso-

neelscapaciteit om in een volledige wijk scans uit te voeren. Momenteel staat deze activiteit op een laag 

pitje. Wanneer huurders aan het onthaal komen, kunnen ze ook bijkomende tips rond energiebespa-

ring/energiezuiniger wonen krijgen. De visitatiecommissie vindt dit belangrijk omdat dit de huurlasten 

voor de huurder kan doen dalen, zonder extra investeringen door de SHM. 

▪ Het aanrekenen van kosten voor onderhoud- en herstelwerken behoort niet tot de huurlasten, maar is 

wel een kost voor de huurder. Hierover stelt Geelse Huisvesting informatie ter beschikking via haar web-

site, grotendeels gebaseerd op het ZieZo boekje (zie ook OD 4.1). Meer dan vroeger rekent Geelse Huisves-

ting de kosten ten laste van de huurder door, omdat ze er in het verleden vaak geen duidelijk inzicht bij 

had. Zo worden bij de uitgaande plaatsbeschrijvingen vastgestelde kosten steeds aangerekend. De SHM 

hanteert daarbij een afschrijvingstabel, om rekening te houden met normale slijtage. Zo is een wc na 10 

jaar niet versleten, maar uiteraard wel gebruikt. Daarom wordt bij een noodzakelijk vervanging slechts 

50% van de kosten in rekening gebracht. Deze plaatsbeschrijvingen worden door de eigen medewerkers 

uitgevoerd. Omwille van de vele opleveringen en verhuisbewegingen, heeft de SHM tijdelijk een externe 

persoon bij aangetrokken,.  
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4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 

OD 4.1:  De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting biedt huisvestingondersteuning gedurende de hele huurperiode, inclusief bij eventuele 

verhuisbewegingen. Bij toewijzing is er een degelijke informatieverstrekking en begeleiding, onder meer door 

een individueel huisbezoek. De bewoner krijgt een ruime toelichting over de werking van de maatschappij, 

de woning en over zijn rechten en plichten. Geelse Huisvesting is een aanspreekpunt bij allerlei vragen of 

problemen en organiseerde zich beter omtrent de opvolging van technische meldingen. De maatschappij 

beschikt over een goed netwerk aan partners om bewoners met specifieke woon- of begeleidingsnoden te 

kunnen bijstaan, al is dialoog over de onderlinge taakverdeling een aandachtspunt. De maatschappij moet 

haar bewoners wel beter sensibiliseren over een gezond en kosten- en milieubewust woongedrag. Globaal 

meent de visitatiecommissie dat de maatschappij een goede prestatie neerzet voor deze operationele doel-

stelling. 

▪ Tot eind 2018 waren in Geelse Huisvesting een dienst verhuring en een sociale dienst actief. Na evaluatie 

vanuit de personeelsploeg besliste het bestuursorgaan om beide diensten samen te voegen tot de huidige 

dienst bewonerszaken. De SHM wil zo haar klantgerichtheid en interne werking verbeteren, onder meer 

door een flexibele inzetbaarheid van medewerkers en de eenheid van visie te verhogen. De dienst telt 9 

personeelsleden (8 VTE), met een diensthoofd, administratieve medewerkers, maatschappelijk werkers en 

een conciërge. Daarnaast is er een medewerker communicatie en onthaal, die de dienst bewonerszaken 

ondersteunt. 

▪ Geelse Huisvesting biedt de nieuwe huurder de Gele Kaft aan. Deze informatiebundel geeft structuur aan 

heel het verhuurproces. Het biedt informatie over de rechten en plichten als huurder (bijvoorbeeld inzake 

herstellingen, houden van huisdieren), de dienstverlening van de Geelse Huisvesting (bijvoorbeeld afbe-

talingsmogelijkheden), praktische tips, contactgegevens en diverse documenten (zoals een formulier voor 

de aanvraag van aanpassingswerken).  

▪ De toewijzing van een woning verloopt volgens een vast stramien. Indien een woning vrijkomt, schrijft 

de SHM in de regel vijf kandidaten aan. Een kandidaat kan de sleutel op kantoor ophalen om de woning 

te bezichtigen. Gaat het om meerdere toewijsbare woningen, dan organiseert de maatschappij een kijk-

dag. Kandidaten die niet reageren, contacteert de SHM persoonlijk om alsnog naar hun interesse in de 

woning te peilen. Geïnteresseerde kandidaten nodigt ze uit op kantoor om hun dossier na te kijken en 

algemene informatie te verstrekken (zoals de huurprijs, aanvangsdatum van het contract). Indien de kan-

didaat het aanbod aanvaardt, volgt een tweede afspraak op kantoor om de huurovereenkomst te on-

dertekenen. De SHM organiseert dit in kleine groepjes (2-3 nieuwe huurders tegelijk) en geeft op dat 

moment meer uitleg (gemiddeld 1,5u) over de rechten en plichten van de huurder, overhandigt de ‘Gele 

Kaft’, een technische fiche van de woning, enzovoort. De visitatiecommissie vindt dat Geelse Huisvesting 

algemeen een goede werkwijze hanteert om nieuwe huurders te informeren: vanuit het oogpunt van de 

SHM is het werken in kleine groepjes efficiënt, voor de klant is er een ruime informatieverstrekking, zowel 

schriftelijk als mondeling, waarbij individuele huurders bovendien informatie oppikken uit de vragen die 

een andere huurder stelt. 

Bij de opmaak van de intredende plaatsbeschrijving is er eveneens een uitgebreide informatieverstrekking 

(gemiddeld 2u). Een medewerker geeft uitleg over de aanwezige technische installaties, overloopt hand-

leidingen en brengt de overnamedocumenten voor nutsvoorzieningen in orde.  
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Geelse Huisvesting biedt nieuwe huurders - indien mogelijk - reeds voor de aanvang van de huur toegang 

tot de woning om zo de verhuis te organiseren en het pand in te richten. Anderzijds houdt de SHM geen 

rekening met eventuele dubbele huur ten gevolge van de opzeggingstermijn bij het verlaten van de 

vorige woning. Sommige huurders en actoren waarmee de visitatiecommissie kon spreken, stelden dat 

de SHM soms erg dwingend en snel te werk gaat, dit zowel inzake de aanvangsdatum van de overeen-

komst als omtrent het bepalen van een datum voor de ondertekening ervan. Hoewel het vermijden van 

leegstand een terechte bekommernis is, vraagt de visitatiecommissie na te gaan of het mogelijk is een 

meer klantgericht systeem te ontwikkelen. 

▪ Huurders en welzijnsactoren wijzen erop dat de woningen te huur worden aangeboden zonder ijskast 

en kookfornuis. Voor sommige nieuwe huurders maakt dit de inrichtingskosten zwaar om te dragen, 

waardoor het OCMW meermaals deze kosten voorschiet. De visitatiecommissie suggereert de SHM om 

hiertoe een mogelijke oplossing bespreekbaar te maken.  

▪ Reeds tijdens de eerste drie maanden na inhuurname volgt een huisbezoek door een maatschappelijk 

werker. Nieuwe huurders kunnen vragen stellen of problemen signaleren en krijgen onder meer uitleg 

over de Gele Kaft. Daarnaast organiseert de SHM bijeenkomsten voor nieuwe bewoners. De SHM zet dan 

zelf enkele topics op de agenda (bijvoorbeeld onderhoud, huisdieren), maar de bedoeling is vooral om 

huurders toe te laten met elkaar kennis te maken en op een laagdrempelige wijze vragen te stellen (zie 

ook OD 4.3).  

Geelse Huisvesting streeft ernaar dat minstens elke drie jaar iemand langsgaat in de woning. Dit kan een 

medewerker van de dienst bewonerszaken of van de technische dienst zijn, maar de SHM rekent ook op 

externe partijen zoals aannemers om signalen door te geven. Volgens de maatschappij is haar ervaring 

dat deze laatsten effectief meldingen doorgeven, waarna een eigen medewerker bijvoorbeeld een huis-

bezoek kan inplannen. De visitatiecommissie erkent dat het nuttig kan zijn externen te betrekken, maar 

meent dat de SHM mogelijke verwachtingen best voorzichtig inschat. Externen hebben veelal niet dezelfde 

opleiding, ervaring of vertrouwdheid met het huurderspubliek als het eigen personeel. 

▪ Huurders die de overeenkomst willen opzeggen, kunnen gebruik maken van een opzegformulier dat aan 

de Gele Kaft is toegevoegd. Bij het formulier zit een checklist met algemene verwachtingen omtrent de 

staat van de woning. Binnen de twee weken na de opzegging is er een voorcontrole om de bewoner te 

wijzen op eventuele huurschade en hoe deze kosten te vermijden (zie ook OD 2.1). De voorcontrole laat 

de SHM eveneens toe om de termijn voor wederverhuring in te schatten. Daarnaast doet de Geelse Huis-

vesting inspanningen om de oude en de nieuwe bewoner in contact te brengen voor een eventuele 

overname van meubilair of uitgevoerde aanpassingen. Ook dit is dus (deels) een manier om kosten bij het 

einde van de huur te vermijden. 

▪ Via de Gele Kaft sensibiliseert de SHM rond een gezond en kosten- en milieubewust woongedrag. Het gaat 

onder meer om tips over verluchten en het vermijden van vorstschade en ongedierte. Daarnaast beschikt 

de SHM over enkele folders (bijvoorbeeld ventilatie) en een ‘onderhoudsboekje’, die zij samen met de Gele 

Kaft aan nieuwe huurders bezorgt. Curatief geeft SHM advies aan huurders die een specifiek probleem 

aankaarten. Volgens de visitatiecommissie geeft Geelse Huisvesting zo een eerder beperkte invulling aan 

de vereiste sensibilisering omtrent het woongedrag. De commissie beveelt aan om hierop sterker in te 

zetten, eventueel in samenwerking met externen. Omdat de communicatiestrategie van Geelse Huisves-

ting de nadruk legt op informatie bij het begin van de huurperiode, worden zittende huurders eerder 

beperkt bereikt (zie ook OD 6.1).  
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▪ Over onderhoud en herstellingen informeert de Geelse Huisvesting haar bewoners via de Gele Kaft, haar 

website en mondelinge toelichting (onder meer bij het begin van het contract). Op de website en in de 

Gele Kaft werkt de maatschappij met afbeeldingen, die per woningonderdeel verduidelijken of het herstel 

en onderhoud voor rekening van de huurder of van de verhuurder zijn.  

Voor problemen omtrent verwarming of warm water kan de bewoner rechtstreeks terecht bij een ex-

terne firma (tussen 08u en 20u). Voor andere problemen of meldingen kan hij of zij terecht bij de mede-

werkers op kantoor, per mail of via telefoon. Er is ook een niet-inwonende conciërge actief in de grootste 

appartementsgebouwen over het volledige actieterrein, die optreedt als doorgeefluik naar de technische 

dienst en waarbij bewoners terecht kunnen met vragen. Voor de opvolging van meldingen is er dan weer 

een specifieke functie voorzien op de website om zo een afspraak met een de medewerker te maken.  

Medewerkers van de SHM stelden dat technische meldingen in het verleden onvoldoende snel werden 

opgevolgd, wat de visitatiecommissie eveneens kon afleiden uit tevredenheidsmetingen bij vertrekkende 

huurders. De maatschappij nam daarom maatregelen: ze volgt aannemers korter op, breidt de technische 

dienst opnieuw uit en verbeterde haar interne organisatie (zie OD 2.1). De visitatiecommissie heeft waar-

dering voor de klantgerichte ingesteldheid en de bereidheid van de SHM om de werking bij te sturen. 

Samen met de medewerkers is de visitatiecommissie van mening dat het aangewezen blijft om de aanpak 

van technische meldingen nauw op te volgen, de resultaten periodiek te evalueren en indien nodig verder 

bij te sturen.  

▪ De dienst bewonerszaken is het aanspreekpunt bij niet-technische problemen. Bewoners met betalings-

moeilijkheden kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een afbetalingsplan, wat de SHM onder meer via haar 

website en de Gele Kaft communiceert (zie ook OD 4.2).  

▪ Geelse Huisvesting heeft een samenwerking met andere dienstverleners, zoals het CAW, de OCMW’s en de 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), om ondersteuning te bieden aan bewoners met specifieke ondersteu-

nings- of begeleidingsnoden (zie ook OD 4.2, 4.3 en 6.2). Voorbeelden zijn een project met GGZ Kempen 

rond aanklampende zorg voor zorgmijdende sociale huurders met ernstige en complexe psychische pro-

blemen en een afsprakenkader met CAW De Kempen rond preventie van uithuiszettingen. Met andere 

actoren werkt Geelse Huisvesting samen om een gespecialiseerd woonaanbod uit te bouwen (zie ook OD 

1.4) en is er een afsprakenkader rond versnelde toewijzingen.  

Op niveau van de individuele cliënt houdt de SHM regelmatig overleg. Met de OCMW’s is er bijvoorbeeld 

tweemaal per jaar een vast overlegmoment (zie ook OD 4.2). Uit de gesprekken die de visitatiecommissie 

kon voeren, bleek dat deze samenwerkingen in het algemeen vlot verlopen, er voldoende ruimte voor 

begeleiding is en dat de Geelse Huisvesting in vergelijking met andere SHM’s in de regio over een goed 

uitgebouwd sociaal beleid beschikt. Sommige welzijnsactoren stelden wel dat de SHM haar aanpak rond 

bepaalde thematieken de voorbije jaren heeft bijgesteld, wat een impact zou hebben op de samenwerking 

met en de verwachtingen van de welzijnsactoren. Sinds kort is er daarom een meer frequent overleg 

opgestart met OCMW Geel, wat de visitatiecommissie positief vindt. Vanuit het perspectief van de bewo-

ner is het van belang dat een sterk sociaal beleid en open samenwerking in elk geval gegarandeerd blijft. 

De commissie raadt daarom aan om met welzijnspartners in dialoog te blijven gaan over onderlinge 

rollen en taakverdeling, zeker wanneer de SHM of een partnerorganisatie haar werking bijstelt.  

▪ Bij noodzakelijke verhuisbewegingen omwille van sloop of ingrijpende renovatiewerken informeert de 

maatschappij de betrokken bewoners over de plannen, dit vanaf het moment waarop de omgevingsver-

gunning is goedgekeurd. In een eerste stap doet ze dit met een vergadering. Nadien volgt een huisbezoek 

waar bewoners bijkomende vragen kunnen stellen en individuele voorkeuren voor de nieuwe woning 
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kunnen doorgeven. De SHM splitst projecten bewust op in kleinere delen, zodat bewoners gemakkelijker 

kunnen doorschuiven en de SHM steeds voldoende (personeels)capaciteit heeft om hen adequaat te on-

dersteunen. Bewoners die moeten verhuizen kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de 

kosten van verhuis en inrichting. Indien nodig verwijst de SHM bewoners door naar de klusjes- en ver-

huisdienst van het OCMW voor ondersteuning tegen een sociaal tarief. De visitatiecommissie meent dat 

Geelse Huisvesting betrokken bewoners op die manier adequaat ondersteunt. 

▪ Geelse Huisvesting heeft pas recent haar strategie rond onderbezetting vastgelegd (zie ook OD 1.5). In 

gesprekken met de visitatiecommissie stelde de SHM dat binnen deze strategie ondersteuning van huur-

ders inbegrepen is, zoals door informatievergaderingen te organiseren. Op het moment van de visitatie 

was het echter nog te vroeg om de resultaten hiervan te beoordelen. 

O.D 4.2  De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting zet zich in om uithuiszettingen te vermijden. Ze houdt de redenen voor beëindiging bij, 

durft haar werkwijze te herbekijken en bouwde een netwerk aan partners uit om indien nodig gespeciali-

seerde begeleiding te kunnen voorzien. In de procedure is een nauwe opvolging van de huurdersachterstal-

len en de bereidheid om alsnog tot een oplossing te komen opgenomen. In situaties van problematisch 

woongedrag of fraude beschikt de maatschappij eveneens over vaste procedures en een praktijk die blijk 

geeft van een inzet voor een zo goed mogelijke woonzekerheid. De visitatiecommissie beoordeelt de presta-

ties daarom als goed. 

▪ Indien Geelse Huisvesting het initiatief neemt om een huurovereenkomst te beëindigen, dan gebeurt dit 

via een procedure voor de vrederechter en niet via een gewone opzegging. In 2017 leidde dit tot vijf 

vonnissen tot ontbinding en uithuiszetting. In 2018 waren er negen vonnissen tot uithuiszetting, waarvan 

er drie tot een effectieve uithuiszetting leidden. In andere gevallen vertrok de huurder uiteindelijk vrij-

willig. Bijna altijd ligt een oplopende huurdersachterstal aan de basis. Sporadisch zijn andere problemen 

de reden voor de ontbinding van de overeenkomst, zoals een gebrekkig onderhoud of leefbaarheidspro-

blemen.  

In 2017 stuurde Geelse Huisvesting haar aanpak bij. Ze doet niet langer een beroep op een advocaat, maar 

laat de directeur of de voorzitter de maatschappij voor de vrederechter vertegenwoordigen. Volgens de 

SHM heeft dit onder meer het voordeel dat ze de situatie goed kan uitleggen, afspraken met de huurder 

kan maken en op die manier alsnog een uithuiszetting kan vermijden. Geelse Huisvesting stelt uit de 

gesprekken met de rechter bovendien lessen te trekken om zo de eigen aanpak bij te sturen. De visitatie-

commissie waardeert deze aanpak en het lerend element dat de SHM hieruit haalt. Voorafgaand aan de 

procedure ten gronde maakt de SHM frequent gebruik van een oproep in verzoening. Uit de door de 

maatschappij beschikbaar gestelde gegevens over de beëindiging van huurovereenkomst, leidt de visita-

tiecommissie af dat Geelse Huisvesting met deze nieuwe aanpak effectief resultaten bereikt. 

▪ Om de woonzekerheid te versterken en uithuiszettingen te vermijden, werkt Geelse Huisvesting samen 

met welzijnsinstanties. Met de OCMW’s is er regelmatig overleg over zowel de lopende dossiers als over 

de globale aanpak, met CAW De Kempen zijn er afspraken rond preventieve woonbegeleiding. Welzijns-

actoren stelden dat de houding en aanpak van de Geelse Huisvesting enigszins gewijzigd is (zie ook OD 

4.1). In de gesprekken met de visitatiecommissie stelden zij echter ook dat de SHM openstaat voor samen-

werking en dat zij de aanpak rond woonzekerheid globaal als positief beoordeelden. Een voorbeeld van 

deze samenwerking is het infomoment voor de OCMW’s naar aanleiding van de wijzigingen in de 
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procedure huurdersachterstallen. De visitatiecommissie vindt dit positief, al had de SHM haar partners 

nog sterker kunnen betrekken door vooraf in dialoog te gaan over voorgenomen wijzigingen. 

▪ In de procedure bij huurdersachterstal zijn meerdere stappen te doorlopen. Rond de 20ste van de maand 

waarin een achterstal ontstaat, stuurt de SHM een eerste schriftelijke aanmaning. Volgt er voor het einde 

van de maand geen betaling, dan stuurt Geelse Huisvesting een tweede herinnering. Rond de 20ste van 

de nieuwe maand is er een derde rappel, die de maand nadien door een vierde aanmaning wordt gevolgd 

indien betaling alsnog uitblijft. De aanmaningsbrief vermeldt de mogelijkheden van een afbetalingsplan 

en van een huurprijsherziening wanneer het inkomen significant is gedaald. De brief bevat ook contact-

gegevens van het betrokken OCMW en stelt dat het OCMW op de hoogte kan worden gebracht van de 

achterstal. Dat laatste deed de SHM vroeger vanaf de eerste aanmaning. Op vraag van huurders gebeurt 

dit nu vanaf de vierde aanmaning. De visitatiecommissie raadt aan om deze vernieuwde aanpak (ook) te 

bespreken met de betrokken OCMW’s.  

Na de tweede aanmaning schakelt de SHM over op een meer aanklampende aanpak, zoals door telefonisch 

contact te (proberen) leggen of een huisbezoek in te plannen. Als de huurder niet reageert, komt dit aan 

bod op het teamoverleg, waar wordt bekeken hoe contact toch nog mogelijk is (bijvoorbeeld via de 

wijkwerking, de conciërge of familie). 

Een laatste stap in procedure is om een rechtszaak op te starten. Meestal kiest Geelse Huisvesting voor 

een oproep in verzoening. Alleen in ‘hardnekkige’ situaties, wanneer er bijvoorbeeld al veel stappen zijn 

ondernomen en de kans op verzoening gering lijkt, kiest de SHM onmiddellijk voor een procedure ten 

gronde.  

Volgens de visitatiecommissie geeft de aanpak van Geelse Huisvesting blijk van de wil om tot een oplos-

sing te komen en bewaart de procedure een goed evenwicht tussen het nauwgezet opvolgen van ach-

terstal, ondersteunen van huurders en het vermijden van uithuiszetting. Uit de cijfers omtrent huurders-

achterstallen (september 2019) blijkt bovendien dat de SHM erin slaagt om het aantal huurders met een 

achterstal van 3 of meer maanden beperkt te houden. Samen met het relatief lage aantal uithuiszettingen 

is dat een belangrijke indicator van de efficiëntie van de gehanteerde aanpak. 

▪ Voor problematisch woongedrag (overlast, verwaarlozing) beschikt de SHM over uitgeschreven procedu-

res. Na een melding van een gebrek aan onderhoud neemt de maatschappij per brief contact op met de 

bewoner om een huisbezoek in te plannen. Wanneer de huurder driemaal niet reageert of vraagt om de 

afspraak te verplaatsen, spreekt de maatschappij de huurder aan met een aangetekend schrijven om een 

definitieve afspraak te maken. Het OCMW wordt dan op de hoogte gebracht. Zonder reactie zet de SHM 

stappen om de huurovereenkomst te beëindigen. Komt er wel een huisbezoek waarbij blijkt dat de wo-

ning verwaarloosd is, dan zal de SHM naar een oplossing zoeken (bijvoorbeeld poetshulp inschakelen) en 

met de bewoner schriftelijke afspraken maken. Naargelang de situatie (de bewoner vraagt hulp, de staat 

van woning is erbarmelijk), zal de SHM opnieuw het OCMW op de hoogte brengen. Daarnaast kan Geelse 

Huisvesting via het CAW en GGZ dossiers aanmelden voor woonbegeleiding. De SHM volgt het dossier 

verder op via huisbezoeken, al dan niet gezamenlijk met de betrokken welzijnsactoren. Komt er geen 

verbetering, dan zal ze alsnog stappen zetten om de huurovereenkomst te beëindigen.  

▪ Bij meldingen van overlast stimuleert Geelse Huisvesting bewoners in eerste instantie om zelf het gesprek 

aan te gaan. Blijft het probleem aanhouden, dan organiseert ze een bemiddelend gesprek, in het bijzijn 

van de wijkagent. In 2018 waren er bijvoorbeeld 29 bemiddelingen. De bedoeling is afspraken te maken, 

die schriftelijk worden bezorgd aan de betrokkenen, de wijkagent en het OCMW. Tenzij het gaat om een 

meer collectief probleem (3 of meer personen hebben klachten), onderneemt de SHM geen verdere 
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stappen. Wanneer meerdere huurders klachten hebben, wordt het dossier verder opgevolgd en kan, na 

een ingebrekestelling, initiatief worden genomen om de overeenkomst te beëindigen. De visitatiecommis-

sie meent dat het aantal huurders met klachten een indicatie kan zijn van de ernst van het probleem, 

maar dat dit geen adequaat criterium is om de aanpak van de SHM op af te stemmen (het sluit bijvoor-

beeld strikt persoonlijke conflicten niet uit). De commissie adviseert om in de procedure de eigenheid van 

elke situatie sterker in rekening te brengen, onder meer door de mogelijkheid van inschakeling van een 

welzijnspartner te voorzien.  

▪ Geelse Huisvesting tracht domiciliefraude in de eerste plaats tegen te gaan door de huurder te informeren 

over zijn verplichtingen. Ze doet dat onder meer bij de ondertekening van het contract, via de website 

en via de Gele Kaft (zie ook OD 4.1). Indien er sprake is van bijwoning, tracht Geelse Huisvesting het dossier 

te regulariseren om een uithuiszetting te vermijden. Bij niet-effectieve bewoning wordt daarentegen het 

huurcontract beëindigd en de sociale korting teruggevorderd (zie ook OD 5.3). De visitatiecommissie 

meent dat de SHM met deze aanpak een goed evenwicht bewaart tussen alle relevante belangen en 

voldoende inzet toont voor het vermijden van uithuiszetting omwille van domiciliefraude.  

O.D 4.3  De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan 

Beoordeling: goed 

Uit het beleid en uit de samenhangende praktijk van Geelse Huisvesting blijkt dat zij een duidelijke visie 

heeft op de leefbaarheidsproblematiek. De SHM detecteert leefbaarheidsproblemen via een conciërge en mel-

dingen via diverse kanalen. Ze doet aan preventie door sensibilisering en techno-preventieve maatregelen. 

Indien zich problemen voordoen, beschikt ze over vaste procedures en een netwerk aan partners om tot 

een oplossing te komen. Het bevorderen van de leefbaarheid gebeurt eveneens in samenwerking met part-

ners, maar ook door in te zetten op ontmoeting en door ondersteuning van positieve huurdersinitiatieven. 

In haar bredere werking toont de maatschappij zich bovendien bewust van de impact die ze kan hebben op 

leefbaarheid, zoals door in te zetten op inbreidingsgerichte projecten. De visitatiecommissie vindt dat Geelse 

Huisvesting een goede prestatie levert. 

▪ In de woonwijken van Geelse Huisvesting is er volgens diverse actoren geen grote leefbaarheidsproble-

matiek. Indien er toch problemen zijn, gaat het veeleer om overlast (bijvoorbeeld sluikstorten) of eerder 

individuele problemen, zoals een gebrekkig woningonderhoud of burenruzies. In 2018 startte de maat-

schappij 2 rechtszaken omwille van gebrekkig onderhoud. Nog eens 2 dossiers gingen over andere leef-

baarheidsproblemen. De SHM organiseerde daarnaast 29 bemiddelingen tussen buren (zie ook OD 4.2).  

▪ Geelse Huisvesting krijgt signalen van leefbaarheidsproblemen via verschillende kanalen. Zo zet de maat-

schappij in op huisbezoeken bij nieuwe huurders en streeft ze ernaar dat minstens elke drie jaar iemand 

langsgaat bij de bewoner (zie ook OD 4.1). De SHM beschikt over één niet-inwonende conciërge die actief 

is in alle grotere wooncomplexen (zie ook OD 2.1). Deze persoon lost kleinere problemen op en treedt 

voor andere zaken op als doorgeefluik. Daarnaast doet de conciërge dienst als de ‘ogen en oren’ van de 

SHM op het terrein. De maatschappij rekent verder op het netwerk van actoren waarmee ze samenwerkt 

(zoals de wijkwerking in Geel) en op meldingen van bewoners. Dit laatste organiseert ze onder meer door 

een klachtenformulier te verspreiden via de website en door bewoners te betrekken bij het wijkbeheer 

(zie ook OD 4.4 en 6.1). 

▪ De maatschappij werkt aan preventie. Dat doet ze onder meer door te sensibiliseren omtrent leefbaarheid 

binnen de bredere informatieverstrekking aan de huurder (zoals de website, Gele Kaft) en door afspraken 

op te nemen in het intern huurreglement. Voorbeelden zijn topics zoals het vermijden van 
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geluidsoverlast, het gebruik van gemeenschappelijke delen en omgaan met afval. Geelse Huisvesting 

maakt bovendien gebruik van camerabewaking (’t Velleke, Geel). 

▪ Wanneer de SHM signalen over bepaalde leefbaarheidsproblemen opvangt, neemt ze acties.  

- Bij individuele problemen zoals overlast of burenhinder stimuleert Geelse Huisvesting dialoog en or-

ganiseert ze eventueel een bemiddeling. Een gebrek aan onderhoud of hygiëne pakt de SHM aan met 

huisbezoeken en het inschakelen van externen (CAW, OCMW, GGZ, poetsfirma, enzovoort), om zo tot 

oplossingen te komen (zie ook OD 4.2);  

- Bij meer collectieve problemen zet de maatschappij onder meer in op communicatie met bewoners, 

een strikte(re) opvolging van de problematiek en samenwerking met andere actoren. Voorbeelden zijn 

buurtvergaderingen (bijvoorbeeld met omwonenden over haar aanpak), individuele contacten (bij-

voorbeeld aanspreken op parkeerproblematiek) of leefbaarheidsversterkende initiatieven. Een con-

creet voorbeeld is de problematiek van het Prinsenplein (Meerhout). In de buitenruimte van dit 

(nieuwe) project rezen problemen zoals geluidsoverlast en vandalisme. Op initiatief van de gemeente 

overlegden politie, het OCMW, de gemeente en de SHM om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen. 

Vanuit haar rol als ‘huisbaas’ zorgde de SHM daarbij onder meer voor een kortere opvolging van het 

onderhoud. In het algemeen stelden beleidsvertegenwoordigers en andere actoren waarmee de visi-

tatiecommissie kon spreken, dat de SHM problemen oppikt en vervolgens adequaat reageert. 

▪ In de wijken van Geelse Huisvesting zijn er diverse initiatieven om de leefbaarheid te versterken. In Geel 

is er vanuit de stad een wijkwerking in de drie grootste sociale woonwijken (’t Velleke, de Eikenstraat en 

de Leunen). De wijkwerking heeft onder meer tot doel om samenleven en ontmoeting te stimuleren, met 

extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Daartoe organiseert men diverse acties en projecten, zoals 

een circusproject of een veiligheidscafé. Samenwerking met Geelse Huisvesting rond leefbaarheid is er 

onder meer door de buurtlokalen (Den Alleman, Eikenstraat) die de SHM ter beschikking stelt als uitvals-

basis, door onderling signalen uit te wisselen en door de wijkwerking te betrekken bij de ruimere werking 

van de maatschappij (zie ook OD 4.4). De problemen in het Prinsenplein waren voor OCMW Meerhout dan 

weer de aanleiding om, na overleg met onder meer de SHM, in deze buurt een wijkwerking op te starten. 

▪ Verder neemt Geelse Huisvesting het initiatief om bij nieuwe, grotere projecten een bijeenkomst te orga-

niseren voor de bewoners, zodat zij op informele wijze met elkaar kennis kunnen maken en eventuele 

vragen kunnen stellen (zie ook OD 4.1). Daarnaast stelt de SHM nieuwe projecten via een feestelijk moment 

voor aan de buurt, beleidsvertegenwoordigers en andere actoren. 

Huurdersgroepen (Laakdal, Hulshout en Geel), buurtcomités en een voormalige conciërge organiseren ten 

slotte diverse wijkinitiatieven, met een positieve impact op het samenleven. De maatschappij ziet het niet 

als haar taak om aanwezig te zijn bij deze initiatieven, maar de vrijwilligers kunnen rekenen op financiële 

ondersteuning (zie ook OD 4.4). De vrijwilligers wijzen op een meerwaarde als periodiek vertegenwoor-

digers van de SHM aanwezig zouden zijn, omdat zo de relatie wordt verstevigd. De visitatiecommissie 

suggereert dat de SHM hiertoe de mogelijkheden en verwachtingen bespreekbaar maakt.  

▪ In haar bredere werking toont de SHM zich bewust van de impact die zij kan hebben op leefbaarheid. Bij 

nieuwbouw gebeurt dat door in te zetten op sociale mix en kleinere, inbreidingsgerichte projecten, door 

problemen uit het verleden mee te nemen in haar projectdefinitie (zoals fietsenberging), door rekening te 

houden met de aanwezigheid van voorzieningen en door input van de dienst bewonerszaken te vragen 

bij nieuwe projecten. De SHM splitst meerdere projecten nieuwbouw, renovatie en vervangbouw op in 

kleinere projecten om (onder meer) de impact op bewoners en het samenleven in de buurt te beperken 

(zie ook OD 1.1, OD 2.1 en OD 4.1).  
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▪ Naast de voornoemde strategieën en praktijken, kon de visitatiecommissie in sommige documenten (bij-

voorbeeld het intern huurreglement) elementen van visie op het vlak van leefbaarheid terugvinden. De 

visitatiecommissie adviseert om die visie samen te brengen, verder te expliciteren en in gesprek te gaan 

met partners over de hieraan gekoppelde strategie en respectievelijke bijdragen. Voorbeelden zoals het 

Prinsenplein en de Eikenstraat, waar een gebrek aan ingerichte buitenruimte voor problemen zorgt, tonen 

dat de SHM haar prestaties nog kan verbeteren door nog meer proactief te werken rond de leefbaar-

heidsthematiek. 

O.D 4.4 – De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting investeert in communicatie en laagdrempelige contacten. Ze zet zich in om bewoners te 

betrekken bij renovatieprojecten en andere ingrijpende wijzigingen door onder meer bewonersvergaderin-

gen te organiseren. Indien zich een bepaalde thematiek voordoet, neemt de maatschappij niet zelden het 

initiatief om in gesprek te gaan met bewoners. Dialoog met bewoners verloopt ook structureel via het Huur-

dersforum en een adviesgroep met bewoners. Vanuit de Geelse wijkwerking en -participatiecel kaarten be-

woners gemeenschappelijke aandachtspunten of problemen aan bij de maatschappij. De visitatiecommissie 

meent dat Geelse Huisvesting een goede prestatie levert. 

▪ Geelse Huisvesting zet in op het informeren van en communiceren met de huurder. Bij het begin van de 

huur organiseert de SHM dit door bijeenkomsten met nieuwe huurders en individuele contacten (zie ook 

OD 4.1 en 4.3). De visitatiecommissie waardeert daarbij de combinatie van een individuele en collectieve 

benadering, waardoor maatwerk én een laagdrempelige aanpak mogelijk is. Voor bewoners van grotere 

complexen vormt de conciërge een laagdrempelig aanspreekpunt.  

▪ Bij noodzakelijke verhuisbewegingen door renovaties of andere ingrijpende veranderingen hanteert de 

SHM een combinatie van een collectieve en een individuele aanpak. Eerst is een vergadering met de be-

trokken huurders, waarbij de plannen worden toegelicht. De directeur, de dienst bewonerszaken en soms 

de technische dienst zijn hierbij aanwezig. Nadien volgt een huisbezoek (zie ook OD 4.1), om zo ook de 

nakende verhuis individueel te bepreken en mogelijke wensen en problemen te verzamelen. Soms gaat 

de SHM nog verder. Zo verwees ze tijdens de gesprekken met de visitatiecommissie naar het project De 

Leunen (Geel). Bij deze vervangbouw richtte Geelse Huisvesting een werkgroep op met huurders om input 

en feedback te geven tijdens het gehele traject, van ontwerp tot uitvoering, waardoor de SHM er volgens 

bestuurders in slaagde om het project vlot te laten verlopen. De visitatiecommissie waardeert dit initiatief 

en moedigt de SHM aan om deze werkwijze structureel in te bedden in haar werking. De huurders waar-

mee de visitatiecommissie kon spreken, bevestigden op hun beurt dat de maatschappij hen goed infor-

meert over de plannen. Volgens bewoners verliep de communicatie met de aannemer echter minder vlot 

(wanneer starten de werken precies?). De visitatiecommissie ziet nog een uitdaging in het organiseren 

van communicatie over en tijdens de concrete werken. 

▪ De wijkwerking vanuit de dienst Gelijke Kansen van de stad Geel zet in op participatie. De wijkwerking 

pikt signalen op via diverse methodieken (zoals gangvergaderingen, wijkwandelingen, bewonersverga-

deringen en een vrijwilligerswerking) en gaat hierover samen met bewoners in gesprek met de SHM. Deze 

dialoog is gestructureerd binnen een participatiecel, die bestaat uit huurders, medewerkers van de wijk-

werking en de SHM. De participatiecel komt elke 3 maanden samen. Op de agenda staan gemeenschappe-

lijke problemen die vanuit de bewoners of de SHM worden aangebracht (zoals omtrent collectieve ver-

warmingssystemen of huurlasten). Aansturing is er vanuit een overlegplatform, met administratieve en 

bestuurlijke vertegenwoordigers van de stad, Geelse Huisvesting, bewoners en de wijkwerking. In de 

gesprekken met de visitatiecommissie gaven actoren verschillende voorbeelden van sterke trajecten 
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(zoals over de collectieve verwarming). Bewoners leverden input en de maatschappij gaf hieraan gehoor 

(onder meer door bewoners uit te nodigen op de raad van bestuur) en stemde haar werking hierop af. 

Onder de betrokken huurders en actoren leeft wel het gevoel dat de maatschappij vooral openstaat voor 

thema’s waarop zij zelf wil inzetten, terwijl thema’s die huurders op de agenda willen zetten soms moei-

lijker bespreekbaar zijn. De visitatiecommissie suggereert om hierin naar een haalbaar evenwicht te zoe-

ken. Meerdere SHM’s hebben hier reeds goede ervaringen mee. Bovendien suggereert de commissie om 

met de andere gemeenten van het actieterrein het gesprek aan te gaan om een soortgelijke werking op 

te starten.  

▪ Na de vorige visitatie startte Geelse Huisvesting een samenwerking met Samenlevingsopbouw om zo een 

‘bewonersparticipatie’-project op te zetten. Opdracht was een participatiestructuur te ontwikkelen, com-

municatie tussen bewoners en met de maatschappij te versterken, specifieke noden te detecteren, samen 

met bewoners tot oplossingen te komen en het samenleven te bevorderen. Centraal staat de formule van 

een huurdersforum. Jaarlijks gaat de SHM met bewoners via kleinere gesprekstafels in gesprek over een 

overkoepelend thema. Alle bewoners zijn hierbij welkom. Nadien komt regelmatig een werkgroep met 

bewoners samen die de adviezen van het huurdersforum verder vertaalt naar de werking van de SHM. 

Samen met de diensten zorgt de werkgroep ook voor de voorbereiding van het huurdersforum van het 

jaar nadien. Het eerste huurdersforum ging door in 2016, rond het thema van herstellingenbeleid. Andere 

thema’s waren bijvoorbeeld communicatie en het reglement van inwendige orde. Voor 2020 lag op het 

moment van visitatie reeds een datum vast. Betrokken huurders waarmee de visitatiecommissie kon 

spreken, toonden zich enthousiast over de gang van zaken en stelden dat de SHM openstaat voor de 

adviezen en hiermee rekening houdt bij de organisatie van haar werking. De SHM wijzigde bijvoorbeeld 

haar aanpak inzake herstelling (zie ook OD 2.1. en OD 4.1).  

In 2018 stopte de Geelse Huisvesting de samenwerking met Samenlevingsopbouw. Het huurdersforum en 

de werkgroepen worden nu door de medewerkers opgevolgd. Alleen voor bepaalde taken doet ze nog 

een beroep op externen (zoals begeleiding van de gesprektafels of communicatie rond het huurdersfo-

rum). Samenlevingsopbouw koppelde de participatiestructuur echter ook aan buurtopbouwwerk. Dit had 

onder meer als voordeel dat men moeilijker te bereiken groepen kon toeleiden naar het huurdersforum. 

Doordat die koppeling is weggevallen, ziet de visitatiecommissie een groeiende uitdaging voor de maat-

schappij om te waken over de representativiteit van het forum en de daaraan verbonden werkgroep. 

▪ In de gesprekken met de visitatiecommissie gaf Geelse Huisvesting blijk van een zekere reflex om met de 

bewoners in gesprek te gaan wanneer zij met een bepaalde problematiek worstelt. Het resultaat is dat 

de maatschappij soms thematische bewonersvergaderingen organiseert, zoals over het poetsen van ge-

meenschappelijke delen of leefbaarheidsproblemen die zich voordoen (zie ook OD 4.3).  

▪ Geelse Huisvesting ondersteunt huurdersinitiatieven. Zo stelt ze lokalen ter beschikking als ruimte voor 

ontmoeting, door en voor de bewoners van haar wijken. Verder biedt de SHM financiële ondersteuning 

voor initiatieven van huurders, zoals een wijkfeest (zie OD 4.3). De visitatiecommissie meent dat de maat-

schappij de mogelijkheid van een financiële tussenkomst beter in de verf kan zetten. Nu is dit op de 

website bijvoorbeeld alleen terug te vinden onder de rubriek ‘veel gestelde vragen’. Geelse Huisvesting 

zou constructieve acties meer kunnen stimuleren door hierover duidelijker te communiceren. Daarvan 

mag verwacht worden dat nieuwe huurdersinitiatieven zullen ontstaan waardoor betrokkenheid van 

huurders bij beleid en praktijk van de maatschappij zal vergroten. 
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4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

OD 5.1:  De SHM is financieel leefbaar 

Beoordeling: goed 

In 2018 bedraagt de FiGi 39 punten wat goed is, maar de SHM scoort zwak op kostenbeheersing. De financiële 

leefbaarheid van Geelse Huisvesting verzwakte in de jaren 2014 tot en met 2016 ten gevolge van een sterke 

bouwactiviteit, gecombineerd met dalende rendabiliteit. De kosten stegen sneller dan de inkomsten. In 2017 

realiseerde de SHM kostenbesparingen. In januari 2018 keurde ze een meerjarenplanning goed, gebaseerd op 

een betere spreiding van de investeringen in de bouwprojecten, een projectdefinitie om de bouwkosten 

onder controle te houden en gerichte acties om de inkomsten te verhogen. Daardoor stegen liquiditeit en 

cashflow. Deze inspanningen leidden tot een verbetering van de financiële leefbaarheid in 2017 en 2018. De 

prognoses voor de volgende 3 jaren zijn eveneens positief. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties 

voor financiële leefbaarheid als goed.  

▪ De VMSW ontwikkelde de Financiële Gezondheidsindex (FiGI) als systematiek om de financiële leefbaar-

heid van SHM’s te beoordelen en te vergelijken. Het vertrekpunt van de FiGI zijn tien financiële kengetallen 

of ratio’s, die elk voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. De kengetallen beslaan de vier 

belangrijkste aspecten van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, renta-

biliteit en kostenbeheersing. Via een systeem van scores en wegingen wordt het eindresultaat een score 

op 60 punten. Hoe hoger de score, hoe beter de indicatie van financiële gezondheid. Voor elk van de vier 

aspecten wordt ook een deelresultaat berekend, zodat een SHM kan zien waar ze sterk of minder sterk 

presteert. De beoordeling gebeurt als volgt: 

- als de FiGI-score lager is dan twintig, is de financiële gezondheid van de SHM op basis van de gewone 

bedrijfsuitoefening problematisch; 

- een FiGI-score tussen twintig en veertig betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de SHM op 

dit moment goede financiële prestaties levert, maar tegelijk geeft ze aan dat de SHM een eerder be-

perkte financiële buffer heeft (in het bijzonder bij scores die aanleunen bij twintig); 

- een FiGI-score van veertig of hoger betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de SHM zeer goede 

financiële prestaties levert, maar ook hier zullen contextfactoren, de evolutie en het inzicht van de 

SHM daarin een bepalende rol spelen bij de uiteindelijke beoordeling. 

▪ De FiGI voor Geelse Huisvesting kent in de periode 2014-2018 een schommelend verloop (zie tabel 5). In 

2014 bedroeg deze nog 39 punten. In 2016 daalde de FiGI tot 30 punten om nadien terug te versterken 

tot 39 punten in 2018. De systematische daling in de jaren 2014, 2015 en 2016 is het gevolg van intensief 

investeren in bouwprojecten, waarbij ook eigen middelen zijn aangewend. Daardoor daalt de liquiditeit. 

De uitgaven lagen hoger dan de inkomsten, wat de liquiditeit verder aantast en de solvabiliteit verzwakt. 

Door meerdere acties om de financiële leefbaarheid te verbeteren heeft Geelse Huisvesting in 2017 de 

neerwaartse spiraal kunnen ombuigen. Het jaarverslag 2018 bevat een uitgebreide analysenota inzake de 

belangrijkste rubrieken in de jaarrekening. De maatschappij werkt bewust aan het versterken van haar 

liquide middelen en maakt zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare kredieten om werken (met name 

nieuwbouw) te financieren met vreemd vermogen. Bovendien zet Geelse Huisvesting in op de realisatie 

van rendabele projecten (OD 3.1), net om de financiële leefbaarheid op lange termijn te handhaven. Geelse 

Huisvesting heeft het volledige bouwprogramma over langere tijd gespreid, eveneens omwille van de 

financiële haalbaarheid. Ze werkte aan een besparing op kosten en het opstellen van budgetten om kosten 

te beheersen (OD5.2). De inkomsten namen toe omdat nieuwe woningen huurinkomsten opleverden, 
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maar ook door het beter aanrekenen van de huurlasten en het herzien van de marktwaarde van de 

woningen. Geelse Huisvesting zet stappen om verouderde en moeilijk te renoveren woningen te verko-

pen, maar in 2018 liep deze verkoop moeilijk. Momenteel is er een lijst van 45 woningen die Geelse Huis-

vesting gespreid op de markt zal brengen.  
 

 

Tabel 5: evolutie FiGI totaal-

scores Geelse Huisvesting 

2014-2018 

 

 

Tabel 6: FiGI-deel-

scores Geelse Huis-

vesting 2018 

▪ Een goede financiële gezondheid begint bij een bedrijfsvoering, wat jaarlijks zorgt voor voldoende in-

komsten. De rentabiliteit wordt beïnvloed door de mate waarin de SHM haar kosten beheerst en dus in 

welke mate de werkings- en onderhoudskosten beslag leggen op de bedrijfsontvangsten. De visitatiecom-

missie kijkt hiervoor naar drie indicatoren. In combinatie laten deze indicatoren zien dat de rentabiliteit 

van Geelse Huisvesting verzwakte tussen 2014 en 2016/2017 en vanaf 2018 terug beter wordt. Bij Geelse 

Huisvesting fluctueerde de indicator voor de kostenbeheersing (werkings- en onderhoudskosten ten op-

zichte van de bedrijfsopbrengsten) in de periode 2014-2018 tussen de 35% en 42%, In 2017 was dit 42%, 

waarmee Geelse Huisvesting de norm van 40% heeft overschreden. Door de inzet op kostenbeheersing 

(OD 5.2) van de SHM verbeterde de rendabiliteit, waardoor deze ratio in 2018 daalde tot 36%. 

▪ De liquiditeit, het tweede onderdeel van de FiGI, geeft weer in welke mate de SHM in staat is om haar 

financiële verplichtingen op korte termijn na te komen. Tussen 2014 en 2016 voldeed de liquiditeitsratio 

van Geelse Huisvesting niet aan de norm. De current ratio is een ratio om de liquiditeitspositie weer te 

geven. In 2014 bedroeg deze nog 0,68 maar steeg in 2017 en 2018 tot respectievelijk 1,37 en 1,38. Een Current 

ratio hoger dan 1 wordt gezien als voldoende, lager dan 1 als voor verbetering vatbaar.  

▪ De netto kaspositie die door Geelse Huisvesting bij de VMSW wordt aangehouden, steeg de afgelopen 

jaren aanzienlijk, van circa 1,9 miljoen euro in 2014 naar ruim 7 miljoen euro in 2018. De SHM heeft tijdens 

de visitatieperiode 26 woningen verkocht (zie OD 1.1), wat bijdraagt tot de toename van de netto-kaspo-

sitie. 

▪ De solvabiliteit presenteert de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. 

Eind 2018 had Geelse Huisvesting een solvabiliteit lager dan 10%. De financiële onafhankelijkheid van 

Geelse Huisvesting is de voorbije 5 jaren gedaald, in 2014 bedroeg deze nog 14%. Deze daling wordt ver-

oorzaakt door de hoge nieuwbouwproductie en woningverbeteringen en de daardoor toegenomen le-

ninglast.  

De zelffinancieringsgraad is een wat strengere manier om de solvabiliteit te benaderen. Deze ratio geeft 

aan in welke mate de SHM gefinancierd is met eigen vermogen dat gegenereerd is uit de eigen exploitatie. 

Deze ratio was eind 2018 iets meer dan 8% en is gedurende de visitatieperiode eveneens gedaald. Een 

zelffinancieringsgraad hoger dan 10% wordt gezien als goed.  

▪ Het vreemd vermogen (kort en lang) van Geelse Huisvesting bedroeg op basis van haar jaarverslag 2018 

afgerond 158 miljoen euro. In 2013 was dat nog circa 98 miljoen euro. Het vreemd vermogen is dus in 5 



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING GEELSE HUISVESTING (DEF.)  PAGINA 38 VAN 57 

 

jaar tijd met ruim 60% gestegen. De visitatiecommissie benadrukt dat dit het resultaat is van de inspan-

ningen van de SHM om te bouwen en te renoveren. De maatschappij heeft in 2017 het ambitieuze bouw-

programma meer gespreid waardoor de verdere afbouw van de solvabiliteit moet worden geremd. 

Geelse Huisvesting moet de impact van het aantrekken van nieuw vreemd vermogen op de solvabiliteit 

wel goed blijven opvolgen. De maatschappij is zich daar goed van bewust. 

▪ De toekomstige ontwikkeling van de financiële positie weegt mee in de beoordeling van de financiële 

gezondheid. Geelse Huisvesting beschikt over een goed financiële planningsinstrument (zie OD. 5.4). Ze 

onderneemt stappen om haar kosten te beheersen (zie OD 5.2) en heeft de huurdersachterstand onder 

controle (zie OD 5.3). Deze elementen dragen allemaal bij tot een goede financiële leefbaarheid. Uit de 

financiële meerjarenplanning blijkt ook dat de financiële leefbaarheid blijft verbeteren. Met name de liqui-

diteitspositie verbetert de komende jaren aanzienlijk tot 11 miljoen euro in 2022. Vanaf 2026 liggen de 

operationele kosten hoger dan de operationele inkomsten waardoor Geelse Huisvesting in aanmerking 

komt voor GSC. In de praktijk zou de GSC-tegemoetkoming starten in 2031, indien de SHM aan de norm 

voldoet (OD 5.2). 

OD 5.2:  De SHM beheerst haar kosten goed 

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting leverde heel wat inspanningen om grondig inzicht te krijgen in haar kosten(structuur) en 

ondernam meerdere acties om kosten te doen dalen. Zo is het aantal personeelsleden gedaald met ongeveer 

20% in VTE’s, wat leidde tot 25% reductie in de loonkost. Sommige externe diensten realiseert de SHM nu 

zelf, eveneens met kostenreductie tot gevolg. Budgetcontrole is uitgewerkt als een gezamenlijke opdracht 

van het team, door budgethouders aan te stellen in elke afdeling, die samen het jaarlijks budget opstellen 

en opvolgen. Dit leidt tot veel meer interne transparantie en de verhoging van het kostenbewustzijn. Sinds 

2017 stelde de SHM 22 raamcontracten op, wat in een aantal gevallen leidde tot kostenbesparingen. De struc-

turele leegstand is sterk gedaald door het opleveren van grote vervangingsbouwprojecten. Aan het verlagen 

van de frictieleegstand wordt gewerkt. Omdat de SHM hoge afschrijvingen boekt in 2017 en 2018, omwille 

van het slopen van woningen, ontstaat een vertekend beeld. Zonder deze hoge afschrijvingen dalen de 

werkings- en onderhoudskosten tot onder het GSC-niveau. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties als 

goed.  

▪ Bij de visitatie in 2013 kreeg Geelse Huisvesting een ‘voor verbetering vatbaar’ voor deze OD. De SHM kon 

onvoldoende aantonen dat ze de bedrijfsprocessen beheerst om zo meerkosten bij renovatieprojecten te 

kunnen vermijden. Hier was het totaal bedrag aan overschrijving 6%. Bovendien zat de SHM met haar 

personeelsbestand bij de 25% hoogste van de sector. In 2012 bedroeg de structurele leegstand 4%. De 

SHM heeft ingezet op deze werkpunten.  

▪ De werkings- en onderhoudskosten van Geelse Huisvesting bedroegen in 2018 1.527 euro per woning. In 

de periode 2014-2018 steeg dit bedrag van de 1.274 euro (in 2014) tot 1.527 euro per woning (in 2018). 71% 

van de SHM’s had in 2018 lagere werkings- en onderhoudskosten. De SHM besteedt nog altijd meer aan 

het onderhoud van haar woningen dan de gemiddelde SHM, maar zit niet langer bij de 25% SHM’s met 

de hoogste kosten. Deze bedragen zijn bovendien belangrijk in verband met het verkrijgen van GSC (zie 

OD 5.1). GSC voorziet een tegemoetkoming voor geplafonneerde werkings- en onderhoudskosten. Wan-

neer de werkelijke kosten hoger zijn dan het plafond is er voor het bijkomende deel geen tegemoetko-

ming. Tot nu is dat 1.290 euro per jaar voor een appartement en 1.110 voor een woning. Deze forfaits 

worden in de sector als een soort norm gesteld. Momenteel situeert Geelse Huisvesting zich nog ver boven 

deze norm. Deze overschrijding is het gevolg van hoge uitzonderlijke afschrijvingen op immaterieel vast 
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actief en afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting die in 2017 (ongeveer 600.000 euro) en 2018 

(ongeveer 1 miljoen euro) ten laste worden genomen. Zonder deze afschrijvingen realiseert de SHM wel 

een daling in haar werkings-en onderhoudskosten per woning van 1.490 euro in 2014 (1.600 in 2015 en 

2016) tot 1.120 in 2018 waardoor ze wel onder de GSC-norm komt. 

▪ Geelse Huisvesting heeft meerdere acties ondernomen om haar kosten onder controle te krijgen:  

- Naar aanleiding van de aanbeveling in het vorige visitatierapport over het beheersen van de perso-

neelskosten, rationaliseerde Geelse Huisvesting haar personeelsbestand van 26,8 VTE’s in 2014 naar 

23,6 VTE’s in 2018 (19,5 VTE bedienden en 4,1 VTE arbeiders). 

Sinds 2014 zijn er 4 arbeiders minder in dienst. In 2018 werd toch terug een bijkomende arbeider 

aangetrokken om toch voldoende flexibiliteit te hebben bij het uitvoeren van kleine onderhoudswer-

ken en herstellingen (zie ook OD 2.1). De SHM stelt dat kleine herstellingen laten uitvoeren door externe 

aannemers veel duurder is, wat dan niet meteen de manier is om werkings-en onderhoudskosten te 

doen dalen.  

Voor de totale organisatie werden procedures uitgewerkt en per procedure werd bekeken hoe die 

efficiënter kon verlopen. Dit leidde tot meer ‘rationalisering’ van de personeelsinzet. Medewerkers 

werken meer 4/5de en dit 1/5de wordt niet vervangen.  

- In 2016 werd de directeur en secretaresse ontslagen. Dit leidde tot hoge ontslagpremies en voor dat 

jaar bijgevolg extra hoge personeelskosten. Uiteindelijk daalde de personeelskost in 2017 en 2018 met 

400.000 euro. Er werd eveneens bespaard op externe dienstverleners. Zo werd de begroting 2019 

opgemaakt door de directeur en de financiële dienst, wat leidde tot een besparing van 13.000 euro 

aan accountantskosten. De directeur of de voorzitter gaan zelf naar de vrederechter om dossiers te 

bepleiten, wat leidt tot een besparing van 38.000 euro aan gerechtskosten.  

- Het aankopen van kantoorbenodigdheden is gehalveerd in 2018. De daling zet zich volop door omwille 

van verdere digitalisering. 

▪ In 2017 werd in elke afdeling een budgethouder aangesteld. Zij controleren facturen en bewaken de uit-

gaven in hun respectievelijke diensten. Samen maken zij een jaarlijkse begroting op. Voor onderhoud en 

herstellingen komen de opgemaakte ramingen eveneens in die begroting terecht. Per kwartaal komen 

alle budgethouders samen om de actuele toestand te bespreken, afwijkingen te analyseren en bij te sturen 

waar mogelijk en nodig. Medewerkers zijn hierdoor meer betrokken, hebben/krijgen meer financiële in-

zichten en denken op die manier mee over het reilen en zeilen binnen de SHM. De visitatiecommissie 

waardeert deze manier van werken en beoordeelt dit als een goede praktijk. Momenteel geeft dit (nog) 

geen effect op een bijkomende verlaging van de kosten. 

▪ Om de kosten voor onderhoud en herstellingen beter te beheersen, heeft Geelse Huisvesting sinds 2017 

22 raamcontracten opgesteld, opgebouwd rond alle noden inzake herstellingen en onderhoud. Dit bracht 

besparingen mee voor de SHM (maar niet altijd voor de huurder). 

- Geelse Huisvesting werkte reeds 15 jaar zonder contract met een groot poetsbedrijf. Door het invoeren 

van het raamcontract kon 10% bespaard worden, maar leidde in één van de wijken tot een kosten-

verhoging voor de huurders (zie OD 3.2) 

- Het onderhoud van sanitair en CV werd via het heraanbesteden van de contracten ongeveer gehal-

veerd qua prijs.  
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▪ Kostenbeheersing omvat ook het vermijden van verlies aan inkomsten, bijvoorbeeld door leegstand. De 

structurele leegstand (langer dan 6 maanden) van Geelse Huisvesting is sterk gedaald in de voorbije jaren 

en bedraagt in 2018 2,1% (43 leegstaande woningen). 53% van de SHM’s hebben een hogere structurele 

leegstand. In 2014 bedroeg de structurele leegstand nog 6,3%, vooral als gevolg van het afbreken van 

torenflats te Geel, waar 112 appartementen in de plaats gekomen zijn. Intussen is de nieuwbouw afge-

werkt en zijn de woningen verhuurd, waardoor de structurele leegstand sterk gedaald is. De huidige 

structurele leegstand is momenteel ook het gevolg van het faillissement van een aannemer in een project 

voor vervangbouw (18 woningen sinds anderhalf jaar leeg). Sinds enige tijd maakt Geelse Huisvesting één 

aanbesteding voor het slopen en het bouwen, zodat er geen tijd verloren gaat als de verschillende aan-

nemers niet goed op elkaar zijn afgestemd.  

▪ Van niet-structurele leegstand (korter dan 6 maanden) is meestal sprake tussen twee verhuringen in, 

bijvoorbeeld om een nieuwe huurder te vinden en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze zo-

geheten frictieleegstand is bij Geelse Huisvesting gestegen van 0,95% in 2015 tot 2,59% in 2018, het hoogste 

percentage in die periode. Door deze stijging bevindt Geelse Huisvesting zich eerder aan de hoge kant in 

vergelijking met alle SHM’s (enkel 37% heeft een hogere frictie leegstand). Geelse Huisvesting zet stappen 

om de leegstand tussen twee verhuringen te verminderen. De SHM stelde vast dat veel woningen door 

de kandidaten werden geweigerd, dit om diverse redenen. Om alvast het aantal weigeringen omwille 

van de staat van de woning te minderen, worden de woningen nu in orde gebracht voor ze voor ver-

huring aan te bieden. Via de raamcontracten wil GH efficiënter werken. Soms kiest Geelse Huisvesting er 

toch voor om met de eigen arbeiders aan de slag te gaan omdat dit goedkoper uitvalt. De visitatiecom-

missie raadt aan de redenen van weigering te verzamelen om hieruit lessen te trekken en zo de werking 

bij te sturen. 

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

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting heeft inzicht in het ontstaan, de evolutie en de samenstelling van de huurdersachterstal-

len. Zij zet hierbij vooral in op die te beperken bij de zittende huurders. De openstaande achterstallen bij 

zittende huurders bedragen ongeveer 0,5%. De maatschappij beschikt over een procedure om huurdersach-

terstallen te voorkomen en te bestrijden. Geelse Huisvesting bestrijdt domiciliefraude en sociale fraude. De 

visitatiecommissie is van oordeel dat Geelse Huisvesting op deze operationele doelstelling goede prestaties 

levert. 

▪ De maatschappij volgt de ontwikkeling van de huurdersachterstallen nauwlettend op en maakt maan-

delijkse overzichten die besproken worden op het directiecomité en raad van bestuur. Daarin wordt per 

kostensoort gewerkt, met onderscheid naar zittende en vertrokken huurders. De huurdersachterstallen 

stijgen tussen 2014 en 2018 met ongeveer 50% (van ongeveer 25.000 euro naar ongeveer 45.000 euro). In 

verhouding tot de inkomsten van Geelse Huisvesting betekent dit een evolutie van 0,37% naar 0,5%. 

Midden 2019 ligt het bedrag in dezelfde grootteorde. Uit het maandelijkse overzicht blijkt het bedrag niet 

zoveel te dalen, maar het aantal huurders met huurdersachterstallen daalt met ruim 50%. De visitatie-

commissie adviseert de SHM om na te gaan of dit mogelijks een andere aanpak vergt.  

▪ Geelse Huisvesting beschikt over een “procedure huurachterstallen”. Deze procedure werd in 2018 en ook 

nog eens in 2019 (beperkt) gewijzigd. Maandelijks wordt de evolutie van de huurachterstallen op het 

directiecomité gemeld, met duiding van de aantallen in elke fase van de procedure. De achterstallen van 

vertrokken huurders worden niet in deze rapportages meegenomen. De visitatiecommissie adviseert om 

deze mee op te nemen in het overzicht.  
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Uit de prestatiedatabank krijgt de visitatiecommissie een totaal ander beeld over de achterstallen van 

vertrokken huurders en overige betalingsachterstanden, zoals huurlasten en onderhoud ten laste van 

huurders. Bij Geelse Huisvesting bedroeg deze huurdersachterstal eind 2018 324.000 euro of 3,9% van de 

totale huuropbrengsten. In 2014 was dit 4,8%, om in 2015 te dalen naar 0,9%. In de volgende jaren steeg 

dit echter boven 3%. Vanaf 2014 werden alle papieren dossiers ingevoerd in Sociopack. Dubieuze debiteu-

ren werden geboekt na 6 maanden. Indien de dubieuze debiteuren niet meer inbaar zijn, werden provisies 

op waardeverminderingen geboekt. Tot zover wordt de reglementering gevolgd. Volgens de reglemente-

ring dienen de vorderingen op de (vertrokken) huurders minimaal jaarlijks geïnventariseerd te worden 

en afgeboekt te worden indien de betrokken persoon gedurende zes maanden of meer geen betalingen 

heeft verricht.  

In de jaarrekeningen zijn de niet-inbare debiteuren dus wel opgenomen als kost, maar de bedragen wer-

den nooit afgeboekt. Daardoor blijven de openstaande huurdersachterstallen toenemen. In 2019 besliste 

de raad van bestuur dat dit wordt rechtgezet.  

▪ Opvallend zijn de hoge gerechts- en deurwaarderskosten in de voorbije jaren. Door de inzet van de 

directeur en de voorzitter vanaf 2017, zijn deze kosten sindsdien drastisch gedaald (OD 5.2) 

▪ Geelse Huisvesting heeft een beknopte procedure voor het bestrijden van sociale en domiciliefraude. Alle 

meldingen worden opgenomen in een Excel-bestand. Elke situatie wordt intern besproken en geëvalueerd 

door de technische dienst, de conciërge en indien nodig de politie. Bij vermoeden van fraude wordt de 

huurder per brief uitgenodigd om te reageren. In Geel is de wijkagent actief betrokken bij huisbezoeken. 

Indien nodig wordt het dossier overgemaakt aan het parket. In de andere gemeenten van het actieterrein 

schakelt de SHM bij een niet-regularisatie RWO Toezicht in. De laatste 2 jaar werden een 90-tal vermoe-

delijke situaties van sociale en domiciliefraude geregistreerd. In de meeste gevallen tracht de SHM dit in 

overleg met de huurder te regulariseren, wat ook meestal lukt. 

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

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting gebruikt een eigen meerjarig financieel planningsinstrument parallel aan de financiële 

planning die de VMSW opmaakt. De resultaten van de respectievelijke planningstools worden jaarlijks be-

sproken op de raad van bestuur. Het bijkomende instrument wordt gelinkt aan de eigen budgetcyclus en op 

het einde van het jaar besproken met de raad van bestuur. De financiële planning van de VMSW wordt 

besproken in het voorjaar. In deze financiële planning zijn de werkingskosten niet aangepast aan de eigen 

budgetten. De SHM ziet de VMSW-tool eerder als bijkomende validatie inzake de financiële leefbaarheid op 

middellange termijn. De resultaten en evoluties van beide financiële planningen sluiten op elkaar aan wat de 

financiële trends betreft. De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM goede prestaties levert op deze 

operationele doelstelling. 

▪ Geelse Huisvesting maakt gebruik van de door de VMSW opgestelde financiële meerjarenplanning. De 

planning van de VMSW concentreert zich in eerste instantie op de terugbetalingscapaciteit van de SHM 

voor de door haar verstrekte leningen. De financiële jaarplanning van VMSW wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de raad van bestuur. Hierin nemen voor de volgende 3 jaren de liquide middelen toe, 

maar de vrije cashflow daalt. Vanaf 2023 ontstaat een negatieve cashflow. Geelse Huisvesting geeft mee 

dat de exploitatieresultaten minder gunstig zijn omdat het niveau van de werkingskosten lineair met 2% 

inflatie stijgt, vertrekkende vanuit de situatie in 2018, terwijl de SHM in haar budget bijvoorbeeld lagere 

personeelskosten raamt voor de volgende jaren (OD5.2) De visitatiecommissie merkt op dat VMSW deze 

gegevens zo instelt als basis, maar dat de SHM deze zelf kan aanpassen waar nodig. 
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▪ Sinds 2017 doet de SHM beroep op een externe consultant om een financiële planning op 30 jaar te maken. 

Geelse Huisvesting vindt het belangrijk om de financiële effecten van de bouwprojecten op langere ter-

mijn in te schatten. Deze financiële planningstool werkt met basishypotheses die gemakkelijk bijgewerkt 

kunnen worden. De basishypotheses worden door de directeur vooropgesteld en besproken op de raad 

van bestuur. Deze planning wordt ook gebruikt voor het uitvoeren van simulaties, om zo de invloed van 

nieuwe investeringsprojecten op de financiële gezondheid van de maatschappij in te kunnen schatten. 

Deze financiële planningstool vertoont dezelfde tendensen als de financiële meerjarenplanning van de 

VMSW, maar de tekorten ontstaan pas in 2024 en de liquide middelen ontwikkelen zich sterker. De visi-

tatiecommissie oordeelt dat Geelse Huisvesting sterk begaan is met haar financiële planning op lange 

termijn en via de nodige simulaties werkt aan een gunstige ontwikkeling van de financiële leefbaarheid. 

Hierbij beveelt de visitatiecommissie wel gebruik te maken van de aanpassingsmogelijkheden in de finan-

ciële planningstool van de VMSW, om na te gaan of 2 dergelijke planningstools echt nodig zijn.  

▪ Geelse Huisvesting heeft ook werk gemaakt van een jaarlijkse begrotingscyclus. Iedere afdeling heeft een 

budgethouder. Samen stellen zij het volledig budget op, dit omvat zowel de werkingskosten als alle 

projecten (inclusief afschrijvingen en leningen). Per kwartaal komen alle budgethouders samen om de 

actuele toestand te bespreken, afwijkingen te analyseren en bij te sturen waar mogelijk en nodig. Uit de 

visitatiegesprekken bleek dat medewerkers hierdoor meer betrokken zijn, meer financiële inzichten heb-

ben en op die manier kunnen meedenken over het reilen en zeilen binnen de SHM.  

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 

OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting levert inspanningen om burgers snel en duidelijk te informeren. Ze nam doelgerichte 

initiatieven om de dienstverlening te verbeteren. Zo wijzigde ze onder meer haar openingsuren en baliesys-

teem. De maatschappij zet in op persoonlijke contacten en werkt samen met partners om de inschrijving en 

actualisatie vlot te doen verlopen. De maatschappij zet stappen om de kwaliteit van bestaande communica-

tiekanalen te verbeteren en wijst klanten op de mogelijke gevolgen van fraude. Geelse Huisvesting commu-

niceert over de klachtenprocedure, maar moet de klant beter vertrouwd maken met de betekenis en het 

verloop ervan, zodat het een instrument wordt om de werking te verbeteren. De SHM dient ook te commu-

niceren over de resultaten van prestatiebeoordelingen en de verbeteracties die zij er aan koppelt. Niettegen-

staande deze aandachtspunten beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties als goed. 

▪ In haar missie en visie staat de klant centraal, namelijk door te vertrekken vanuit waarden zoals sociale 

betrokkenheid, integriteit, respect en rechtvaardigheid. Deze waarden vertalen zich onder meer in initia-

tieven tot optimalisering van de dienstverlening. Zo heeft Geelse Huisvesting de administratie en opvol-

ging van de technische meldingen sterk verbeterd (zie OD 2.1 en 4.1). Daarnaast evalueerde Geelse Huis-

vesting haar bereikbaarheid voor de klant (loket, telefoon of op afspraak). De SHM bracht onder meer het 

feitelijke gebruik door de klant in kaart; deed een benchmark van andere SHM’s en sociale dienstverleners 

(zoals de mutualiteiten); en zorgde voor feedback vanwege bewoners via de huurdersadviesgroep (zie 

ook OD 4.4). Uit deze oefening kwamen nieuwe openingsuren voor het loket, een optimalisering van de 

telefonische bereikbaarheid en een nieuw systeem om afspraken te plannen. Voor dit laatste kan de 

burgers sinds 2019 terecht op de website van de maatschappij, waar hij of zij, afhankelijk van de vraag 

of het probleem, een overzicht krijgt van mogelijke tijdstippen om een afspraak te maken. Met een interne 

‘WIKI-pagina’, waar de SHM documentatie voor alle diensten centraliseert (zoals een ‘handleiding loket’), 
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zorgt Geelse Huisvesting ten slotte voor interne informatiedoorstroming en een meer uniforme benade-

ring van de klant. 

▪ Geelse Huisvesting is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u. De loketten zijn telkens geopend 

van 10u tot 12u, behalve op maandag, wanneer de maatschappij zowel per telefoon als aan het loket ook 

bereikbaar is van 16u tot 18u. Voor problemen omtrent verwarming of warm water kan de klant elke dag 

van 8u tot 20u terecht bij een externe firma. Op andere momenten of voor andere zaken kan een klant 

een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, een afspraak maken via de website of een vraag of 

probleem doorgeven via mail. Anders dan vroeger, is het loket nu elke dag geopend. De ruimere ope-

ningsuren op maandag hangen samen met het gegeven dat dit, na het weekend, vaak een drukkere dag 

is. De SHM kiest voor het werken met afspraken omwille van de flexibiliteit en de mogelijkheid om met 

meer privacy een gesprek te kunnen voeren. Dit laatste hangt samen met het gegeven dat het huidige 

loket en de wachtruimte niet ideaal zijn. De onthaalruimte is klein en open, en bijgevolg is het moeilijk 

om de privacy te garanderen, al beschikt Geelse Huisvesting over een afzonderlijke zaal voor een meer 

persoonlijk gesprek. De kantoren zijn gelegen in het centrum van Geel en zijn goed bereikbaar met open-

baar vervoer. De visitatiecommissie adviseert wel om klanten over bereikbaarheid met openbaar vervoer 

te informeren, bijvoorbeeld via de website. 

▪ De maatschappij informeert kandidaat-huurders onder meer aan het loket, via de website en met een 

folder. Kandidaten kunnen een afspraak maken om het inschrijvingsdossier in orde te brengen. Het in-

schrijvingsformulier en de toelichting is ook beschikbaar op de website. Kandidaten-huurders kunnen zo 

het dossier vanop afstand in orde maken, eventueel met behulp van een externe dienst. Bij een onvolledig 

dossier zal de maatschappij dan contact opnemen en, indien er geen reactie komt, alle bezorgde stukken 

terugsturen. Na inschrijving kan de kandidaat zijn plaats op de wachtlijst nagaan via de website. De 

visitatiecommissie meent dat de maatschappij kandidaat-huurders zo adequaat informeert over de voor-

waarden van sociaal huren en het inschrijvingsproces. 

▪ De visitatiecommissie stelde vast dat Geelse Huisvesting inspanningen doet om de actualisatie zo goed 

mogelijk te doen verlopen. Zo brengt ze partners op de hoogte van de opstart van de actualisatie en 

zorgt ze voor een koppeling aan het klantendossier, zodat kandidaten die tijdens de actualisatieperiode 

langskomen aan het loket meteen worden gevraagd om hun inschrijvingsdossier in orde te brengen. De 

visitatiecommissie waardeert sterk deze manier van werken. Het gebruik van briefpapier in een specifieke 

kleur, zorgt er bovendien voor dat iedereen binnen de organisatie snel weet dat eventuele vragen be-

trekking hebben op de actualisatie (‘gele brief’). De visitatiecommissie adviseert om de mogelijkheden na 

te gaan om partners doorheen het actualisatieproces op de hoogte te houden van de resultaten, zodat 

zij kandidaten alsnog gericht kunnen aanspreken. Geelse Huisvesting kan zo de onterechte uitval nog 

verder beperken. 

▪ Geelse Huisvestingsmaatschappij schakelt zich in in het lokale woon- en welzijnsnetwerk (zie OD 4.1) en 

heeft onder meer de mogelijkheid van een eenloketsysteem onderzocht. De SHM geeft echter aan dat er 

met andere sociale huisvestingsmaatschappijen geen consensus was over een uniform inschrijvingsfor-

mulier, waarna ook geen stappen meer werden gezet in richting van een eenloketsysteem. 

▪ Zittende huurders vinden op de website informatie over de voornaamste processen, de werking van de 

maatschappij, een toelichting omtrent rechten en plichten (zoals de onderhoud- en herstelplicht) en di-

verse formulieren (klachten, aanpassingswerken, opzegging, enzovoort). Behalve toelichting bij het begin 

van de huurovereenkomst en de Gele kaft, is de website een van de voornaamste bronnen van informatie 

voor zittende huurders. Hoewel de website redelijk veel informatie bevat, oogt zij weinig aantrekkelijk 

en is de geboden informatie niet logisch gestructureerd. De vindbaarheid van informatie wordt zo 
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bemoeilijkt. In de gesprekken met de visitatiecommissie gaf Geelse Huisvesting aan momenteel te werken 

aan een nieuwe versie, wat de commissie een goede zaak vindt. Verder gaven huurders het signaal dat 

men zowel de ‘Gele Kaft’ als de werkwijze om deze kaft up-to-date te houden door nieuwe informatie 

op te sturen per brief, onoverzichtelijk vindt. Het resultaat is dat de ‘Gele Kaft' niet echt een levend 

instrument is dat daadwerkelijk wordt gebruikt, waardoor men alsnog eerder telefonisch informatie zal 

vragen. De visitatiecommissie adviseert om hierover met de huurders en eventueel partners in dialoog 

te gaan, bijvoorbeeld via het Huurdersforum (zie ook OD 4.4). De communicatiestrategie legt het zwaar-

tepunt van de communicatie met de huurder bovendien bij de aanvang van de huurperiode. De visita-

tiecommissie adviseert te herbekijken of zittende huurders via de bestaande kanalen voldoende worden 

bereikt. Door sterker in te zetten op communicatie tijdens de huurperiode (bijvoorbeeld met een nieuws-

brief of huurdersmagazine) kan de maatschappij haar bewoners niet alleen meer informeren, maar ook 

meer betrekken en sterker sensibiliseren omtrent specifieke thema’s zoals fraude of een gezond, kosten- 

en milieubewust woongedrag. 

▪ De briefwisseling van Geelse Huisvesting is voldoende afgestemd op het doelpubliek. De medewerkers 

zijn bewust van het belang van klare taal, een thema dat ook aan bod kwam tijdens een huurdersforum. 

In de gesprekken met de visitatiecommissie gaven huurders aan dat ze de brieven duidelijk vinden. 

▪ De visitatiecommissie kon vaststellen dat Geelse Huisvesting de huurder wijst op de mogelijke gevolgen 

van fraude. Dit zowel in haar mondelinge, schriftelijke, als online communicatie (zie ook OD 4.2 en 5.3). 

▪ Geelse Huisvesting beschikt over een klachtenprocedure. Zij maakt het bestaan hiervan bekend via haar 

website, de Gele Kaft en in sommige briefwisseling met de huurder. Telkens is daarbij een klachtenformu-

lier beschikbaar. Het jaarverslag rapporteert over het klachtenbeeld. Over de betekenis en het verloop 

van deze procedure worden klanten echter niet geïnformeerd. De huurders waarmee de visitatiecom-

missie kon spreken, gaven bovendien aan niet met de mogelijkheid van een klacht vertrouwd te zijn. De 

visitatiecommissie beveelt aan om de klachtenprocedure verder uit te werken als een instrument om de 

werking te verbeteren, de huurders beter toe te leiden tot gebruik van deze procedure, en met de resul-

taten hiervan actief aan de slag te gaan. Hiervoor zijn meerdere goede voorbeelden beschikbaar in de 

sector (zie www.visitatieraad.be).  

▪ Het vorige visitatierapport was volgens het bestuursorgaan een leidraad om mee aan de slag te gaan. 

Over het rapport en de daaraan gekoppelde verbeteracties communiceerde de SHM echter niet met de 

klant. De visitatiecommissie beveelt aan dat de SHM de resultaten van de prestatiebeoordeling communi-

ceert met haar klanten en partners, zoals vereist is. 

O.D 6.2 – De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel en duidelijk 

Beoordeling: goed 

Geelse Huisvesting zorgt voor een goede informatiedeling met beleidsinstanties en andere belanghebbenden. 

Beleidsvertegenwoordigers omschrijven de maatschappij als een actieve partner die zich constructief opstelt. 

De SHM neemt deel aan diverse overlegmomenten met zowel beleidsactoren als woon- en welzijnsinstanties. 

Via de website en het jaarverslag verstrekt ze informatie over haar werking en het patrimonium. Bovendien 

zet Geelse Huisvesting zich in voor een positieve beeldvorming rond sociaal wonen. De visitatiecommissie 

vindt dat de maatschappij een goede prestatie neerzet. 

▪ Geelse Huisvesting is betrokken bij het Lokaal Woonoverleg (LWO) in de gemeenten van haar actieterrein. 

Op het LWO is meestal de directeur aanwezig. De visitatiecommissie kon vaststellen dat een dialoog 

bestaat en dat Geelse Huisvesting elementen aanbrengt. In de gesprekken met de visitatiecommissie 

http://www.visitatieraad.be/


 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING GEELSE HUISVESTING (DEF.)  PAGINA 45 VAN 57 

 

typeerde men de SHM als een actieve en soms kritische partner, die evenwel constructief mee naar op-

lossingen zoekt. 

▪ Beleidsvertegenwoordigers en actoren menen dat sprake is van een goede informatiedeling en een open 

houding. Door personeelswissels dienden sommige samenwerkingsafspraken terug worden afgestemd of 

geactualiseerd, maar op heden is dit euvel niet meer aan de orde. Met de stad Geel zit de SHM nu drie-

maandelijks samen om onder meer de opvolging van nieuwe projecten te bespreken. Daarnaast is er 

informeel overleg met alle gemeenten en deelt de SHM vlot informatie wanneer er vragen opduiken. 

Ontwerpwedstrijden zijn een aanleiding om de betrokken gemeente als jurylid nauw te betrekken. Uit 

de gesprekken kon de visitatiecommissie opmaken dat de gemeenten graag samenwerken met Geelse 

Huisvesting en het vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van de projecten appreciëren (OD 

3.1).  

▪ De maatschappij zorgt in het algemeen voor een goede informatiedeling en samenwerking met woon- en 

welzijnsactoren. Met sociale huisvestingsmaatschappijen wisselt Geelse Huisvesting kennis en informatie 

uit binnen de Koepel Kempen of werkt ze soms ad hoc samen. De SHM is ook vertegenwoordigd in het 

directiecomité van SVK Zuiderkempen. Doorheen dit visitatierapport kwamen meerdere samenwerkingen 

aan bod die Geelse Huisvesting uitbouwde. Zo is er een gezamenlijk afsprakenkader rond versnelde toe-

wijzingen, waarover actoren getuigden dat de SHM zich ten volle inzet om de samenwerking te doen 

slagen. Daarnaast werkt Geelse Huisvesting één-op-één samen met diverse partners, zoals de OCMW’s van 

haar actieterrein en CAW De Kempen. De SHM is tevens een actieve partner binnen het Kempens Woon-

platform. Behalve de opmerking over het vooraf informeren omtrent (voorgenomen) wijzigingen in de 

werking of het beleid van de SHM (zie ook OD 4.1), kreeg de visitatiecommissie het signaal dat er sprake 

is van een vlotte samenwerking. Indien er toch problemen opduiken, blijkt Geelse Huisvesting bovendien 

bereid om het gesprek aan te gaan.  

▪ Op de website van Geelse Huisvesting vinden betrokken actoren informatie over het patrimonium en de 

werking (onder meer de jaarverslagen) van de SHM. De website van Geelse Huisvesting bevat echter 

weinig of geen informatie over de nieuwe of over in uitvoering zijnde sociale huurprojecten. Hier staat 

slechts één project vermeld (Geel, De Leunen), dit met achterhaalde informatie (2014). Evenmin bevat de 

website informatie over de nieuwe of over in uitvoering zijnde koopbouwprojecten, noch over het (toe-

komstig) aanbod aan koopwoningen. De visitatiecommissie beschouwt dit een gemiste kans. Het jaarver-

slag biedt wel inzage in lopende projecten en in de plannen op langere termijn. 

▪ De voornaamste aandachtspunten uit het vorige visitatierapport koppelde de maatschappij terug via het 

Lokaal Woonoverleg.  

▪ Bij verschillende opleveringen van nieuwe projecten organiseerde Geelse Huisvesting een inhuldiging. 

Beleidsmakers, de buurtbewoners, betrokken actoren en nieuwe bewoners worden dan uitgenodigd om 

met elkaar kennis te maken en het project te bezichtigen. Naar aanleiding van de ‘Sociaal Wonendag’ 

(2019) was er een wandeling langs de sociale woonwijken in Geel centrum en Elsum. De visitatiecommissie 

waardeert de bijdrage die de maatschappij op die manier wil leveren aan een positieve beeldvorming 

rond sociaal wonen.  

▪ Geelse Huisvesting communiceert correct met de VMSW en Wonen-Vlaanderen. Naar aanleiding van de 

visitatie heeft de SHM de nodige wijzigingen in de prestatiedatabank gemeld.  

O.D 6.3 – De SHM meet de tevredenheid van klanten 

Beoordeling: voor verbetering vatbaar 



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING GEELSE HUISVESTING (DEF.)  PAGINA 46 VAN 57 

 

Geelse Huisvesting bevraagt nieuwe en vertrekkende huurders via korte vragenlijsten. Deze manier van 

meten naar de klantentevredenheid voldoet echter niet aan de vereisten. De bevraagde aspecten van de 

werking zijn erg beperkt. Omdat ook de responsgraad laag is en de maatschappij geen inspanningen doet 

tot een bredere bevraging, leiden de metingen niet naar verbeteracties noch naar communicatie hierover 

met de klant. Geelse huisvesting moet meer inspanningen doen om de klantentevredenheid op een objectieve 

en systematische wijze in kaart te brengen. Om die redenen zijn de prestaties voor verbetering vatbaar. 

▪ Tijdens de vorige visitatie hanteerde Geelse Huisvesting twee vragenlijsten (nieuwe en vertrekkende 

huurders) en waren er bevragingen op wijkniveau. De laatste jaren bevraagt Geelse huisvesting haar 

bewoners echter alleen nog via de eerste twee types van bevragingen: 

- Naar aanleiding van het huisbezoek aan nieuwe bewoners krijgen de betrokkenen een beknopte vra-

genlijst. De vragen hebben betrekking op de algemene dienstverlening, het huurcontract en de huur-

prijs, de technische dienst, de woning en de woonomgeving en de regels over huisdieren.  

- Een tweede vragenlijst is bedoeld voor huurders die verhuizen. Hierbij wordt ingegaan op de kwaliteit 

en tevredenheid over de geboden ondersteuning en de informatiedeling (huisbezoek, bewonersver-

gadering). 

De verwerking van de resultaten gebeurt door het hoofd van dienst Bewonerszaken. Mede doordat het 

aantal respondenten laag is (respectievelijk 133 en 9 respondenten in de periode 2017-2018), gaf men aan 

uit deze bevragingen weinig informatie te halen. De resultaten gaven geen aanleiding tot verbeteracties 

en evenmin tot communicatie hierover met de klant. De vaststelling van een beperkte responsgraad 

leidde niet tot initiatieven om de bevragingen op een andere wijze te organiseren. 

▪ Geelse Huisvesting zet in op communicatie met klanten (zie OD 4.4), waardoor zij signalen omtrent haar 

werking en dienstverlening via informele kanalen kan opvangen. Tijdens de visitatieperiode was er echter 

nauwelijks of geen aandacht voor het meten van klantentevredenheid op een objectieve en systemati-

sche wijze. Nochtans kan een dergelijke meting een belangrijke bron van informatie betekenen om de 

kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen en te optimaliseren, waardoor Geelse Huisvesting haar 

prestaties verbetert. Tijdens de gesprekken met de visitatiecommissie bevestigden bestuurders en mede-

werkers dat dit een werkpunt is.  

De visitatiecommissie beveelt aan om werk te maken van het meten van klantentevredenheid op een objec-

tieve en systematische manier. Onder meer de goede praktijken die op de website van de Visitatieraad terug 

te vinden zijn, zijn daartoe inspirerend. De maatschappij kan hierbij keuzes maken, zoals welke metingen bij 

welke klanten moeten worden gehouden en met welke frequentie. Ze kan zo een systematiek ontwikkelen, 

resultaten doorheen de tijd vergelijken en op basis hiervan gericht bijsturen om de kwaliteit van haar 

dienstverlening en de klantentevredenheid te verhogen. Geelse Huisvesting dient de resultaten dan ook om 

te zetten in concrete verbeteracties, die acties uit te voeren en over zowel de resultaten als de beoogde 

verbeteracties te communiceren met de klant. Resultaten van de peilingen bieden bovendien een dankbare 

aanleiding om in gesprek te gaan met huurders en zo gezamenlijk tot voorstellen voor oplossingen of alter-

natieven te komen (zie OD 4.4).  
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5.1 Aanbevelingen voor de SHM 

Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM de volgende 

aanbevelingen: 

1. Zorg voor een sterkere sensibilisering van de huurder omtrent een gezond- en kosten- en milieubewust 

woongedrag door eigen initiatieven of door aan te sluiten bij partners (OD 2.1 en 4.1). Wees alert voor 

een duidelijke en transparante communicatie bij voor huurders ingrijpende wijzigingen, zoals de nieuwe 

huurprijsberekening en de kostenverdeling in het nieuwe systeem van collectieve verwarming (OD 3.2) 

2. Maak nog meer gebruik van de mogelijkheden in de financiële planningstool van de VMSW om na te 

gaan in welke mate 2 planningsinstrumenten naast elkaar een meerwaarde bieden (OD 5.4). 

3. Gebruik de klachtenprocedure als een instrument om de werking te verbeteren, waarbij de klant beter 

vertrouwd wordt gemaakt met de betekenis en het verloop van dit communicatie-instrument (OD 6.1) 

4. Verspreid de resultaten van een prestatiebeoordeling in de communicatie met zowel de klant als de 

partners (OD 6.1) 

5. Maak werk van tevredenheidsmetingen. Waarborg dat het verzamelen, verwerken en analyseren van 

gegevens objectief en systematisch verloopt. Zet resultaten om in concrete verbeteracties, voer die 

acties uit en communiceer over zowel de resultaten als de verbeteracties met de klant. (OD 6.3) 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen maatrege-
len 

De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende maatregelen te 

nemen: 

Op één onderdeel na – het organiseren van klantentevredenheidsmetingen - heeft de visitatiecommissie de 

sociale huisvestingsmaatschappij op alle onderdelen de beoordeling ‘goed’ gegeven, op één onderdeel zelfs 

zeer goed. De visitatiecommissie detecteerde ook meerdere goede praktijken die als voorbeeld voor de sector 

kunnen dienen. De SHM is leergiering en zoekt zelf verbetering, zowel in haar sociale als in haar technische 

opdracht. Om die reden is de visitatiecommissie overtuigd dat Geelse Huisvesting de voorgestelde aanbeve-

lingen en verbeterpunten professioneel zal aanpakken en het visitatierapport als een nieuwe kans opneemt 

om over haar werking te communiceren en deze te verbeteren.  

5.3 Goede praktijken bij de SHM 

Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die aantoon-

baar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte aanpak is 

gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en woonactoren wordt ge-

bracht.  

5. AANBEVELINGEN 
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1. Projectrealisatie in fases, om zo een haalbare en onderbouwde (her)huisvesting van huurders te beko-

men. 

Voor grotere nieuwbouw, vervangbouw en renovatieprojecten kiest Geelse Huisvesting uitdrukkelijk 

voor realisatie in fases, telkens in groepjes van pakweg 20 woningen. Dit maakt het voor de SHM mo-

gelijk de bewoning van deze nieuwe appartementen en woningen procesmatig te organiseren, de aan-

dacht op leefbaarheid te vestigen én een eventuele herhuisvesting van zittende huurders te organise-

ren. Tegelijk biedt dit mogelijkheden om huurders van onder- of overbezette woningen te stimuleren 

naar een mutatie in de eigen wijk. Zo koppelt de SHM haar opdracht van bouwen aan een sociaal be-

leid en aan een – voor het team – haalbare (her)huisvesting van huurders.  

2. Door gronden groeperen kleinschalige projecten mogelijk maken 

De SHM zet de deur open voor eerder kleinschalige realisaties. Ze stelt in één project minimaal 8 woon-

eenheden te willen voorzien, maar dit kan ook worden bereikt door meerdere niet-aanpalende percelen 

samen te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om inbreidingsgericht individuele percelen te saneren.  

3. Zelf lessen trekken uit de vrederechter  

Geelse Huisvesting doet niet langer een beroep op een advocaat, maar laat de directeur of de voorzitter 

de maatschappij voor de vrederechter vertegenwoordigen. Volgens de SHM heeft dit onder meer het 

voordeel dat ze de situatie goed kan uitleggen, afspraken met de huurder kan maken en op die manier 

alsnog een uithuiszetting kan vermijden. Geelse Huisvesting stelt uit de gesprekken met de rechter bo-

vendien lessen te trekken om zo de eigen aanpak bij te kunnen sturen.  

4. Gezamenlijk kostenbewustzijn verhogen door budgethouders  

Bij Geelse Huisvesting is het opmaken en opvolgen van de jaarlijkse begrotingscyclus een team-zaak. 

Iedere afdeling heeft een budgethouder. Samen stellen zij het volledig budget op, dit omvat zowel de 

werkingskosten als alle projecten (inclusief afschrijvingen en leningen). Per kwartaal komen alle budget-

houders samen om de actuele toestand te bespreken, afwijkingen te analyseren en bij te sturen waar 

mogelijk en nodig. Medewerkers zijn hierdoor meer betrokken, hebben/krijgen meer financiële inzichten 

en denken op die manier mee over het reilen en zeilen binnen de SHM.  
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BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken 

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 

- Jos SANNEN   voorzitter 

- Koen DILLEN  directiecomité 

- Nele GEUDENS  directiecomité 

- Walter VAN BAELEN  raad van bestuur 

- Yasmine DRIESMANS  directeur 

Medewerkers SHM 

- Christel AERTS  inschrijvingen en actualisatie 

- Dorien BOUWEN  patrimoniumbeheerder 

- René BRAKKEE   werfleider 

- Suzy HEYLEN  boekhouding, financieel beheerder 

- An LAMBRECHTS  personeel 

- Marijke LIEVENS  communicatie en onthaal 

- Silvia HENDRIX  maatschappelijk werker 

- Bram NEYS   patrimoniumbeheerder 

- Mieke SANNEN  huurberekening 

- Anja VERCAMMEN  toewijzing en huurcontracten 

- Silvy VERVOORT  beheerder klantencontacten 

- Ilse VISSENAEKEN  hoofd dienst bewonerszaken 

Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie 

- Els MAES   projectcoördinator Kempens Woonplatform 

- Stijn VALGAEREN  sectormanager grondgebiedszaken, stad Geel 

- Inne VERELLEN  deskundige huisvesting, stad Geel 

Waren uitgenodigd maar verontschuldigd of niet aanwezig: Rina BEYENS, huisvestingsambtenaar gemeente Wes-

terlo; Christine BOECKX, omgevingsambtenaar gemeente Westerlo; Flor BOVEN, algemeen directeur gemeente Meer-

hout; Daan CEULEMANS, algemeen directeur gemeente Grobbendonk; Tom DE MUNTER, algemeen directeur gemeente 

Kasterlee; Severine DOMUS, huisvestingsambtenaar gemeente Laakdal; Leen HEUVELMANS, omgevingsambtenaar ge-

meente Meerhout; Marie LOOS, huisvestingsambtenaar gemeente Kasterlee; Jade MALLAENTS, omgevingsambtenaar 

stad Geel; Dirk SOENTJENS, algemeen directeur stad Herentals; Ann VAN BALLAER, omgevingsambtenaar gemeente 

Kasterlee; Anita VAN DEN EYNDE, algemeen directeur gemeente Hulshout; Hilde VAN GOUBERGEN, huisvestingsamb-

tenaar gemeente Grobbendonk; Hilde VAN LOY, huisvestingsambtenaar gemeente Hulshout; Kurt VAN DEN VONDER, 

omgevingsambtenaar gemeente Hulshout; Jo VANKRUNKELSVEN, algemeen directeur gemeente Westerlo; Jerry VER-

SPREET, algemeen directeur gemeente Laakdal; huisvestingsambtenaar stad Geel; omgevingsambtenaar stad Heren-

tals 

Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 

- Katrijn BAMPS  hoofd sociale dienst OCMW Geel 

- Bieke CORTENS   begeleider Pitstop, VZW De Waaiburg 

- Els FAES   begeleider, Terloke, dienst De Lommer 

- Nele JANSSEN  maatschappelijk werker  OCMW Geel 

BIJLAGEN 
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- Joren LAENEN  maatschappelijk werker / wnd diensthoofd OCMW Meerhout 

- Wim MICHIELS  maatschappelijk werker OCMW Laakdal  

- Ann  VAN BEURDEN  Huurdersbond Antwerpen, steunpunt Turnhout 

- Lieze  VAN ORSHAEGEN hoofd sociale dienst OCMW Westerlo 

- Nicole VANDECRUYS  maatschappelijk werkster OCMW Hulshout 

- Kris VANLOMMEL  coördinator SVK Zuiderkempen vzw 

- Elien VAN VAERENBERGH deskundige gelijke kansen Stad Geel 

- Marc WYNANTS  Teamverantwoordelijke CAW Kempen vzw 

Waren uitgenodigd maar verontschuldigd of niet aanwezig: Walter BAEKE, hoofd sociale dienst OCMW Laakdal; Tom 

BAEYENS, coördinator SVK ISOM vzw; An BELLEMANS, directeur zorg MPI Oosterlo VZW; Sanne DEBONDT, hoofd sociale 

dienst OCMW Kasterlee; Diane GEERTS, algemeen directeur Beschut Wonen Kempen; Christel HUYSMANS, hoofd sociale 

dienst OCMW Laakdal; Eric NYSMANS, algemeen directeur Welzijnszorg Kempen; Tinne SELEN, maatschappelijk 

werker OCMW Herentals; Bart VAN BALLAER, diensthoofd OCMW Herentals; Ann VAN DER WILT, Samenlevingsop-

bouw; Kristel VAN REGEMORTEL, hoofd sociale dienst OCMW Grobbendonk 

Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 

De visitatiecommissie organiseerde 2 gesprekken met huurders: 

- een gesprek met vertegenwoordigers van actieve bewonersgroepen: 3 vertegenwoordigers 

- een gesprek met niet-georganiseerde huurders: 10 huurders  

De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 

Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 

- Gerda BROECKX.  schepen cultuur en festiviteiten gemeente Laakdal 

- Paul HELSEN   voorzitter bijzonder comité sociale dienst gemeente Westerlo 

- Ben VAN LOOVEREN  schepen verantwoordelijk woonbeleid stad Geel 

- Roger VERHEYEN  schepen huisvesting gemeente Meerhout 

- Greet VAN DE PEER  voorzitter gemeenteraad gemeente Grobbendonk 

- Hilde VAN LOOY  schepen omgeving/RO/wonen gemeente Hulshout  

Waren uitgenodigd maar verontschuldigd of niet aanwezig: Sumati ADRIAENSEN, voorzitter bijzonder comité sociale 

dienst Kasterlee; Peter BELLENS, voorzitter bijzonder comité sociale dienst Herentals; Vera CELIS, burgemeester Geel, 

Geert DAEMS, burgemeester Hulshout, Nele GEUDENS, burgemeester Meerhout; Tine GIELIS, burgemeester Laakdal; 

Ward KENNES, burgemeester Kasterlee; Saskia LUYTEN, voorzitter bijzonder comité sociale dienst Hulshout; Raf 

MOONS, voorzitter bijzonder comité sociale dienst Laakdal; Jan PEYS, voorzitter bijzonder comité sociale dienst Meer-

hout; Griet SMAERS, voorzitter bijzonder comité sociale dienst Geel; Martine TAELMAN, voorzitter bijzonder comité 

sociale dienst Grobbendonk; Guy VAN HIRTUM, burgemeester Westerlo; Mien VAN OLMEN, burgemeester Herentals; 

Marianne VERHAERT, burgemeester Grobbendonk. 

 

  



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING GEELSE HUISVESTING (DEF.)  PAGINA 51 VAN 57 

 

BIJLAGE 2: Lijst met veel gebruikte begrippen en afkortingen  

Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale huisvestingsmaat-

schappij. De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM in staat te stellen haar pres-

taties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de SHM als lezer voor ogen heeft en er 

dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor een SHM zeer vertrouwd zijn, maar daarom 

niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u 

als lezer zullen helpen bij het lezen van het rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of 

twee zinnen typische begrippen in de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht 

kan krijgen in de prestaties van deze SHM. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website 

www.wonenvlaanderen.be.  

 

aankopen goede woningen: Een sociale huisvestingsmaatschap-

pij (SHM) kan op verschillende manieren haar patrimonium uit-

breiden. Naast het realiseren van nieuwbouw kan een SHM ook 

‘goede woningen’ aankopen op de privé-markt op voorwaarde 

dat de op de privé-markt aangekochte ‘goede woningen’ onmid-

dellijk als sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden of dat 

deze een investering van maximaal 15.000 euro (exclusief btw) 

per woning vereisen om als sociale huurwoningen te kunnen ver-

huren. Zoals voor de realisatie van een nieuwe woning, kan de 

SHM voor de aankoop van een goede woning beroep doen op een 

gesubsidieerde financiering, waarvan het maximumbedrag gelijk 

is aan de som van het subsidiabele bedrag van de grondverwer-

ving en het subsidiabele bedrag van de bouw van een sociale 

huurwoning. 

aanmelding of aangemelde woningen: Om voor een subsidie in 

aanmerking te komen moest een SHM tot 31 oktober 2017 als eer-

ste stap een nieuw te realiseren woning ‘aanmelden’ bij de VMSW. 

Het procedurebesluit van 2017 spreekt echter niet langer van aan-

gemelde woningen. Vanaf dan spreken we over de “projecten-

lijst”, als referentiebasis. Om op die projectenlijst te komen moet 

een SHM verschillende stappen doorlopen (zie ook Lokale beleids-

toets en Renovatietoets). 

actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 

de SHM woningen verhuurt of zal verhuren en/of sociale koop-

woningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of in de 

voorbije 10 jaar heeft gerealiseerd. Dit terrein wordt afgebakend 

door de gemeentegrenzen en het is de SHM zelf die aangeeft in 

welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal verhuren of 

realiseren. Het staat een SHM vrij om een onderscheid te maken 

in een actieterrein voor huuractiviteiten en een actieterrein voor 

koopactiviteiten Gemeenten waarin een SHM woningen ontwik-

kelt of verhuurt behoren automatisch tot het actieterrein van 

een SHM. 

actualisatie: Elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt, houdt 

in een inschrijvingsregister, ook ‘wachtlijst’ genaamd, een lijst 

van kandidaat-huurders bij. De SHM is verplicht om minstens elke 

twee jaar alle kandidaat-huurders aan te schrijven met de vraag 

of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog voldoen aan de inkomens-

voorwaarde en/of hun gezinssituatie nog dezelfde is als op het 

moment van de initiële inschrijving. De kandidaat-huurders moe-

ten binnen de daartoe vooropgestelde termijn de opgevraagde 

gegevens bezorgen aan de SHM, waarbij ze eventueel ook hun 

voorkeur (bijvoorbeeld de ligging of het type van de woning) kun-

nen aanpassen. Indien de SHM geen antwoord ontvangt, 

verstuurt ze een herinneringsbrief aan de kandidaat-huurder 

(aan het in het rijksregister opgenomen adres, tenzij de kandi-

daat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling 

naar een ander adres te verzenden). Indien de kandidaat-huurder 

niet op deze herinneringsbrief reageert of niet meer aan de inko-

mensvoorwaarde voldoet, wordt de kandidaat-huurders ge-

schrapt uit het register en verliest de kandidaat-huurders zijn of 

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

aantonen dat er sprake is van overmacht. 

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

teren van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL) (opstaan, 

zich wassen, zich aankleden, eten, iets vastnemen, iets oprapen, 

zich binnenshuis verplaatsen, ...) aangepaste woning waarbij de 

bewoner, voor een aantal dagelijkse activiteiten, een beroep kan 

doen op een vergunde zorgaanbieder. Het bouwen van ADL-wo-

ningen is uitdovend.. Bestaande ADL-woningen blijven uiteraard 

bestaan.  

BECO of Beoordelingscommissie: de BECO is een commissie die 

bestaat uit een vertegenwoordiger van de minister van Wonen, 

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

VWF. De BECO bepaalt binnen de budgettaire ruimte vastgesteld 

door de Vlaamse Regering het budget per deelprogramma, kan 

beleidsaanbevelingen formuleren en beslist over de opname (en 

schrapping) van projecten uit de projectenlijst op de meerjaren-

planning en korte termijnplanning. 

bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de aankoop 

van een woning, het behoud van de woning in geval van echt-

scheiding, het beëindigen van samenwoning of het renoveren 

van hun enige woning twee soorten sociale leningen afsluiten: 

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

(VWF) en (2°) leningen verstrekt door Erkende Kredietmaatschap-

pijen (EKM’s). De door de VMSW of het VWF verstrekte leningen 

worden ‘bijzondere sociale leningen’ genoemd omdat de Vlaamse 

overheid de financiering van die leningen subsidieert, waardoor 

de VMSW en het VWF lagere rentetarieven hanteren dan de 

meeste private banken en geen eigen kapitaalinbreng verwach-

ten. Zowel de woning als de ontlener moeten aan bepaalde voor-

waarden voldoen (o.a. inkomens- en eigendomsvoorwaarden, 

voorwaarden qua maximale verkoopwaarde, enz). Deze voor-

waarden werden via het eengemaakt leningenbesluit op 13 sep-

tember 2013 op elkaar afgestemd zodat het voor een ontlener 

geen verschil meer uitmaakt waar de lening wordt aangevraagd. 

De ‘bijzondere sociale lening’ wordt door de VMSW ‘Vlaamse 

Woonlening’ (cf. www.vlaamsewoonlening.be) genoemd. Particu-

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

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

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

hanteerde andersoortige terminologie resulteert in begripsver-

warring, te meer er ook door EKM’s sociale leningen worden ver-

strekt waarvoor er andere voorwaarden gelden. Zo geldt er bij-

voorbeeld geen inkomensvoorwaarde in functie van het toeken-

nen van een sociale lening door een EKM. Voor de financiering 

van deze sociale leningen voorziet het Vlaamse Gewest enkel in 

een gewestwaarborg en niet in een subsidie, wat een grote im-

pact heeft op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale le-

ningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld, en 

die niet in aanmerking komen voor een ‘bijzondere sociale lening’ 

bij de VMSW of het VWF, toch een eigen woning kunnen verwer-

ven, zonder dat ze daarvoor meer rente moeten betalen, zoals 

dat bij private banken gebruikelijk is. Er zijn momenteel iets min-

der dan 20 EKM’s actief, verspreid over heel Vlaanderen (cf. 

www.sociaal-woonkrediet.be). 

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

Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente), 

onder meer inzake de bijkomend te realiseren sociale (koop en 

huur)woningen en kavels, een Bindend Sociaal Objectief (BSO) be-

paald. De nulmeting is de situatie op 31 december 2007. Vanaf 

dan wordt de toename van het aantal sociale (koop en huur)wo-

ningen en kavels jaarlijks gemeten. Dit laat toe om vast te stellen 

of het vooropgestelde BSO al dan niet tijdig wordt of zal worden 

gerealiseerd. 

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

CBO-oproep: Een Constructieve Benadering Overheidsopdrach-

ten-oproep of kortweg CBO-oproep betreft een periodieke op-

roep die de VMSW lanceert bij private actoren om voorstellen in 

te dienen voor de gunning van een of meer aannemingsovereen-

komsten, in de vorm van een onderhandelingsprocedure, met pri-

vate inbreng van grond, voor het ontwerp en de bouw van soci-

ale huur- of koopwoningen binnen een door de beoordelings-

commissie vastgesteld budget. 

convenant: Een ‘convenant’ is een overeenkomst waarin partijen 

gemaakte afspraken vastleggen over het te voeren beleid, de na 

te streven doelstellingen en de op te zetten samenwerking.  

C2008: De ‘C2008/Concepten voor sociale woningbouw’ betreft 

de tot 31/10/2017 voor bouwheren en ontwerpers geldende leid-

raad. Onderwerpen zoals ‘geïntegreerd ontwerpen’, ‘lokaal over-

leg’, ‘aanpasbaar en aangepast bouwen’, ‘EPB’, ‘akoestiek’ en ‘on-

derhoud en renovatie’ komen daarin uitgebreid aan bod. De 

C2008 was voorheen van toepassing op elk project en elk voor-

ontwerp waarvoor een SHM een aanvraagdossier indiende. De 

‘C2008’ werd met ingang van 01/11/2017 vervangen door bouw-

technische en conceptuele normen en richtlijnen (zie ook ont-

werpleidraad en simulatietabel). 

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

riodieke oproep bij private actoren om voorstellen in te dienen 

voor de gunning, in de vorm van een open of beperkte offerte-

aanvraag of een onderhandelingsprocedure, voor het ontwerp en 

de bouw van sociale huur- of koopwoningen. 

EKM: Erkende kredietmaatschappij (zie Bijzondere sociale lening) 

EPB: EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'. Alle ge-

bouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige ver-

gunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt ge-

daan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze nor-

men worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben betrek-

king op de thermische isolatie, de energieprestatie, de netto-ener-

giebehoefte qua verwarming, het binnenklimaat (ventilatie en 

oververhitting) (cf. www.vlaanderen.be).  

EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële 

kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning. Het 

EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te 

huur staat. Het attest wordt opgemaakt door een erkende ener-

giedeskundige type A (cf. www.vlaanderen.be en www.energies-

paren.be). 

erkenningenbesluit: Het ‘erkenningenbesluit’ betreft het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van 

de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning 

als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de 

procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale 

huisvestingsmaatschappijen (cf. http://codex.vlaanderen.be/Zoe-

ken/Document.aspx?DID=1019843). 

ERP2020: Het EnergieRenovatieProgramma (ERP) 2020 van de 

Vlaamse overheid is een urgentieprogramma waarbij beoogd 

wordt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd zijn, alle enkele be-

glazing vervangen is door isolerend glas en alle verouderde ver-

warmingsketels uit de Vlaamse woningen zijn gebannen. De ge-

gevens van de patrimoniumenquête inzake ERP2020 zijn in ge-

aggregeerde vorm per SHM opgenomen in de prestatiedatabank.  

E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een 

woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger de 

woning is. 

FS3: FS3 staat voor “derde financieringssysteem voor de realisatie 

en renovatie van sociale huurwoningen” en bouwt verder op het 

vorige NFS2 (nieuw tweede financieringssysteem, dat op 1 januari 

2008 in werking trad. Beide systemen zorgen ervoor dat SHM’s 

(via de VMSW) voor de financiering van sociale huurprojecten een 

beroep doen op renteloze leningen dewelke voorzien in een af-

lossingstermijn van 33 jaar. De lening wordt begrensd door be-

paalde prijsplafonds, waarmee maximaal bedragen per type 

bouwverrichting bedoeld worden. FS3 is een verfijning van NFS2 

opdat de uitgaven van een SHM (vnl. kapitaalaflossingen) beter 

afgestemd worden op de (huur)inkomsten. 

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

goed dat in aanmerking komt voor een snelle verhuring als soci-

ale huurwoning. Zie ook “aankopen goede woning”. 

GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De Gewestelijke Sociale 

Correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarmee de Vlaamse over-

heid lagere huurinkomsten van SHM’s door huurders met een la-

ger inkomen compenseert. De subsidie dekt het verschil tussen 

de reële inkomsten van de SHM's en een aantal geobjectiveerde 

uitgaven.. GSC is bedoelt als sluitstuk van het financieringssys-

teem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtingen inzake sociale 

woningen. 

huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalingsach-

terstallen van huurders aan SHM’s. Het kan daarbij gaan om 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaamswoningfonds.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=PAaMzjiC313WT%2BNuBRsfJ5Qc7BMO1hJzLZLCcWlmjt0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sociaal-woonkrediet.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=bWACD1u46WF4KD00NPHZ5penoErIYfSBa%2B4ie9gHxJs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.caw.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=keqksmeF1HFxGsGQGzeFd5TN2HXomdEdVw1%2F%2B3bspZc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energiesparen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=MzK%2FVXFZCXWHLgSCDEYxjzLteOFZin4ErQgBusphr2c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energiesparen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=MzK%2FVXFZCXWHLgSCDEYxjzLteOFZin4ErQgBusphr2c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcodex.vlaanderen.be%2FZoeken%2FDocument.aspx%3FDID%3D1019843&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=o0YPRSnX%2FVPPfJjwfykBTAybB2QLkmk6VJ6nN0Isamg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcodex.vlaanderen.be%2FZoeken%2FDocument.aspx%3FDID%3D1019843&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=o0YPRSnX%2FVPPfJjwfykBTAybB2QLkmk6VJ6nN0Isamg%3D&reserved=0
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achterstallen qua huur, qua niet-betaalde huurlasten evenals 

over achterstallige kosten voor uitgevoerde werken of aange-

richte schade. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te ma-

ken tussen SHM’s worden alle (over meerdere jaren) onbetaalde 

facturen (aan de huurders) gedeeld door alle (aan de huurders) 

in één jaar gefactureerde bedragen.  

IGS: intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteuning 

van het lokaal woonbeleid 

instandhouding: Instandhouding betreft investeringen in de re-

novatie, verbetering of aanpassing van bestaande woningen, ge-

bouwen of niet-residentiële ruimten. 

intern huurreglement: Een intern huurreglement is een openbaar 

document ter uitvoering van de bepalingen van het kaderbesluit 

sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de concrete regels 

aan die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes 

moeten worden gemaakt, en waarin in voorkomend geval de spe-

cifieke toewijzingsregels (vervat in het gemeentelijk of interge-

meentelijk toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1, eer-

ste lid, 16° kaderbesluit sociale huur). 

korte termijnplanning: De korte termijnplanning betreft de plan-

ning van verrichtingen waarvan de uitvoering of gunningsproce-

dure binnen een termijn van vier maanden opgestart kan wor-

den. De beoordelingscommissie (zie BECO) beslist minstens drie 

keer per jaar over de programmatie van sociale woonprojecten. 

Ze programmeert projecten op de meerjarenplanning en op de 

korte termijnplanning.  

lokaal woonoverleg: In de Vlaamse Wooncode is voorzien dat elke 

gemeente minstens één keer per jaar samen met de sociale woon-

organisaties en, in voorkomend geval, andere woon- en welzijns-

actoren die op haar grondgebied werken, de doelstellingen be-

spreekt op het vlak van wonen op korte of middellange termijn 

evenals de relatie daarvan met sociale en andere woonprojecten 

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

ring van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstel-

sel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. (cf. 

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

ment.aspx?DID=1016403&param=inhoud). 

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

veau van een woning aan. De K-waarde moet zo laag mogelijk 

zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat een woning be-

schikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om warmteverlie-

zen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend aan de hand van 

de U-waarden (zie U-waarde) van de verschillende bouwdelen en 

ook de compactheid van het gebouw speelt een belangrijke rol. 

Dit is immers logisch, want een compact gebouw heeft minder 

geveloppervlakte langs waar warmte verloren kan gaan. De EPB-

wetgeving verplicht een K-waarde van ten hoogste K40 (of 40 

W/m²K) 

leegstand: Inzake leegstand dient een onderscheid te worden ge-

maakt tussen structurele leegstand en frictieleegstand: 

- structurele leegstand: binnen de visitatiemethodiek wordt een 

woning als structureel leegstaand beschouwd wanneer deze 

woning gedurende minimaal zes maanden leeg staat of als ge-

volg van de geplande uitvoering van een renovatie- of bouw-

project gedurende minimaal zes maanden zal leegstaan; SHM’s 

dienen in hun rapportering aan de VMSW zelf aan te geven of 

een woning al dan niet structureel leeg staat;  

- frictieleegstand: frictieleegstand is in theorie de noodzakelijke 

leegstand om de woningmarkt naar behoren te doen functio-

neren; in de context van de sociale woningmarkt en de visita-

tiemethodiek wordt frictieleegstand beschouwd als een wo-

ning die die op de laatste dag van een kalenderjaar niet ver-

huurd is en niet door een SHM als structureel leegstaand wer-

den aangeduid. 

Lokale woontoets: Als eerste stap in de programmatiecyclus 

moet de SHM voor elke project (nieuwbouw, vervangbouw of 

grootschalige renovatie) aan de gemeente vragen om een lokale 

woontoets uit te voeren en daarover een gunstige beslissing te 

nemen. Die lokale woontoets bestaat uit een toets aan het bin-

dend sociaal objectief (zie BSO), een toets aan het gemeentelijk 

beleid, en een verbintenis om de infrastructuur over te nemen in 

het openbaar domein van de gemeente. 

meerjarenplanning: De meerjarenplanning betreft de planning 

van de verrichtingen waarvan de uitvoering of de gunningspro-

cedure binnen een termijn van drie jaar opgestart kan worden.  

Nulmeting: zie Bindend Sociaal Objectief (BSO) 

OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  

OD of operationele doelstelling: Een operationele doelstelling 

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

gerichte doelstelling voor SHM's. Aan elke operationele doelstel-

ling zijn één of meerdere vereisten verbonden. Veelal worden 

meerdere operationele doelstellingen uit één strategische doel-

stelling afgeleid.  

ontwerpleidraad (bouwtechnische en conceptuele richtlijnen): In 

de ontwerpleidraad wordt het vereiste kwaliteits- en comfortni-

veau van sociale woningen wordt beschreven. Daarbij gaat ook 

aandacht naar de meest kostenefficiënte wijze waarop dat ni-

veau kan worden bereikt. De richtlijnen hebben betrekking op de 

inplanting en de omgeving, de planfunctionaliteit, het wooncom-

fort, de stabiliteit en de technieken. De ontwerpleidraad maakt 

intrinsiek deel uit van het geldende kader om sociale woningen 

te ontwerpen, te bouwen, te renoveren en de kostprijzen ervan 

te bepalen.  

prestatiedatabank: De prestatiedatabank is de digitale databank, 

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

SHM’s zijn opgenomen. Van die gegevens vertrekt de visitatie-

commissie bij het beoordelen van de prestaties van een SHM. 

projectenlijst: de projectenlijst bevat een lijst met projecten 

waarvan de verrichtingen principieel vatbaar zijn voor program-

matie (en dus subsidiëring). Behoudens uitzonderingen moeten 

alle projecten eerst een lokale beleidstoets doorlopen (en reno-

vatie- of vervangbouwprojecten ook een renovatietoets) alvorens 

ze op de projectenlijst kunnen komen. Nadat een project op de 

projectenlijst staat, kan het achtereenvolgens op de meerjaren-

planning en de korte termijnplanning komen, alvorens het pro-

ject in uitvoering gaat. 

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

wezen gebieden een 'recht van voorkoop' uitoefenen. Indien in 

die gebieden een woning of een bouwgrond wordt verkocht, kan 

een SHM die woning of bouwgrond aankopen aan dezelfde 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcodex.vlaanderen.be%2FZoeken%2FDocument.aspx%3FDID%3D1016403%26param%3Dinhoud&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=6ZLAPav2u4glo1fmGHu202pc52b3ASfDhjmdYiTV8D8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcodex.vlaanderen.be%2FZoeken%2FDocument.aspx%3FDID%3D1016403%26param%3Dinhoud&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=6ZLAPav2u4glo1fmGHu202pc52b3ASfDhjmdYiTV8D8%3D&reserved=0
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voorwaarden als de kandidaat-kopers. Het recht van voorkoop 

heeft tot doel om SHM’s in staat te stellen bepaalde woningen of 

voor woningbouw bestemde percelen te verwerven om die ver-

volgens aan te wenden in functie van het realiseren van sociale 

huur- of koopwoningen of sociale kavels. 

renovatietoets: Voor renovatie- of vervangbouwprojecten moet 

de VMSW een gunstig advies leveren in het kader van de renova-

tietoets om het project op de projectenlijst te zetten. De renova-

tietoets komt na de verplichte lokale beleidstoets die de ge-

meente uitvoert en omvat een advies over de rationaliteit van 

het voorgestelde project. 

Samenlevingsopbouw: sector van buurt- en opbouwwerk 

simulatietabel: Simulatietabellen zijn bedoeld om SHM’s een ra-

ming te laten maken van hun projecten en worden sinds 2013 

ook gebruikt om het maximaal investeringsbedrag te berekenen, 

waarvoor een SHM een gesubsidieerde lening kan krijgen. Het 

maximaal subsidiabel bedrag wordt voor elke woning afzonder-

lijk berekend, en is o.a. afhankelijk van de te realiseren woonop-

pervlakte. 

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

creet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) dat dateert van 27 maart 

2009. Het in een bouwvergunning opleggen van een sociale last 

verplichte de verkavelaar of bouwheer ertoe om in bepaalde ge-

vallen handelingen te stellen opdat, in verhouding met het door 

hem of haar beoogde verkavelings- of bouwproject, tevens in een 

sociaal woonaanbod zou worden voorzien. In alle gemeenten die 

niet op een vastgestelde wijze aan het Bindend Sociaal Objectief 

(BSO) voldeden, werd aanvankelijk, inzake bepaalde stedenbouw-

kundige en verkavelingsaanvragen, een sociale last opgelegd. Het 

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

2013 de in het DGPB vooropgestelde regeling inzake de sociale 

lasten (cf. artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB) vernietigd. Bij 

beschikking van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging 

uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk 

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

der werden de bepalingen vernietigd inzake de gewestelijke en 

gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel 4.1.8 t.e.m. ar-

tikel 4.1.11 DGPB), de normen sociaal woonaanbod in plangebied 

(art. 4.1.12 en 4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke typebepaling 

voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod 

(artikel 7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen van boek 4 (maat-

regelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend 

sociaal objectief, het gemeentelijk actieprogramma en de rege-

ling inzake het bescheiden woonaanbod, blijven onverkort gel-

den. 

sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

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

punt.be) 

toewijzingsreglement: Het toewijzingsreglement bepaalt op 

welke manier een niet-verhuurde sociale huurwoningen in Vlaan-

deren aan wie verhuurd kan worden. Het ‘toewijzen’ gebeurt op 

basis van strikte regelgeving die in het Kaderbesluit Sociale Huur 

(KSH) wordt vermeld. Deze regelgeving voorziet tevens dat ge-

meenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in be-

paalde gevallen en onder strikte voorwaarden bijkomende speci-

fieke voorrangsregels qua toewijzing kunnen bepalen. Zo kan een 

gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband reke-

ning houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, 

met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de 

verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of een 

deel ervan (cf. art. 26 KSH).  

Toezichthouder: de toezichthouder voor de sociale huisvesting, 

vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 

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

gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 

1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-waarde wordt 

daarom uitgedrukt in W/m²K en moet best zo laag mogelijk zijn. 

Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte ver-

loren gaat. 

VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (cf. 

www.vaph.be)  

verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de mogelijk-

heid om een deel van haar sociale huurwoningen te verhuren 

buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel strikte voorwaar-

den verbonden. Verhuur buiten stelsel is mogelijk aan openbare 

besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die daartoe door 

de Vlaamse Regering erkend zijn (cf. Hoofdstuk Xbis van het Ka-

derbesluit Sociale Huur). 

VIVAS: Vereniging Inwoners VAn Sociale woningen 

Vlaamse woonlening: zie ‘bijzondere sociale lening’ 

Vlabinvest: Vlabinvest (voluit: Vlaams Agentschap voor Grond- en 

Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de mogelijkheid 

om via een investeringsfonds betaalbare kavels, huur- en koop-

woningen in de Vlaamse rand rond Brussel te realiseren zodat 

mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt 

kunnen blijven wonen. SHM’s kunnen met een Vlabinvestfinancie-

ring zowel huur- als koopwoningen aanbieden. De toelatings-

voorwaarden voor een Vlabinvestwoning zijn ruimer dan voor 

sociale woningen, maar ook de huurprijzen en verkoopprijzen lig-

gen doorgaans hoger. 

VLEM: Vlaamse Erkende Maatschappijen (SHM’s die sociale koop-

woningen ter beschikking stellen) 

VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (cf. 

www.vmsw.be)  

voorrangsregels: Artikel 19 van het Kaderbesluit Sociale Huur 

(KSH) voorziet de voorrangsregels die van toepassing zijn als een 

SHM een sociale huurwoning toewijst. Artikel 20 van het KSH 

voorziet in een aantal voorrangsregels waarbij een SHM vrij kan 

kiezen of ze die al dan niet toepast.  

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

eenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de per-

soneelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd gezegd 

vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds werknemer en 

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

VVH: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 

(www.vvh.be)  

VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(www.vvsg.be) 

VWF: Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be) 

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

Wonen-Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap zon-

der rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, deel uitmakend 

van de Vlaamse overheid. (cf. www.wonenvlaanderen.be)  

 

http://www.wonenvlaanderen.be/
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