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WOORD VOORAF VAN DE VOORZITTER
Een nieuwe start !
Na één jaar voorzitterschap van deze mooie maatschappij is het goed kort terug te kijken op
dit voorbije jaar.
Samen met de nieuwe deeltijds aangestelde directeur Renaat Vandevelde hebben we vol
goede moed de taak aangevat de Kuurnse sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw op de
goede sporen te krijgen.
Samen met het directiecomité, bestaande uit voorzitter, directeur en bestuurders Dirk
Deroo, Johan Schietgat en Jeroen Dujardin (aan het comité toegevoegd sinds begin 2017)
hebben we de nodige stappen gezet om een toekomst voor onze maatschappij uit te
tekenen.
Samen met de voltallige Raad van Bestuur, die ons met de gepaste kritische blik bleef
ondersteunen, werden de nodige beslissingen genomen om Eigen Gift Eigen Hulp vooruit te
sturen.
Samen met ons personeel werden de te nemen beslissingen voorbereid, aangereikt en
uitgevoerd. Hun inzet en toewijding voor de maatschappij en dat alles ten goede van al onze
huurders kunnen niet genoeg onderstreept worden.
Samen met VMSW Brussel worden de verdere stappen gezet in een goede uitrol van onze
plannen.
U vindt verder in dit verslag de keuzes die gemaakt werden en de strategie die gevolgd zal
worden om deze toekomst verder uit te bouwen zonder de huidige werking te
hypothekeren.
Er is in het voorbije jaar heel veel werk verzet om de toekomst van onze sociale
huisvestingsmaatschappij te verzekeren en daarvoor wil ik iedereen danken.
Wij kunnen hierbij niet voorbij aan de fusieplicht die ons door de Vlaamse overheid is
opgelegd. In het licht van het verwezenlijken van een fusie die ook de toekomst van de
sociale huisvesting in Kuurne garandeert en om ons toe te laten ons dossier degelijk op te
stellen, werd er eind 2017 aan de Vlaamse Overheid uitstel van fusie gevraagd.

E. Vancoppenolle
Voorzitter

statutaire gegevens

I.

Statutaire gegevens

COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
‘ EIGEN GIFT - EIGEN HULP ‘
‘Eigen gift – Eigen hulp’ is een coöperatieve vennootschap ingeschreven in het register van de burgerlijke
vennootschappen ter griffie van de Rechtbank te Kortrijk onder het nummer 7.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
LUITENANT-GENERAAL GERARDSTRAAT, 6, 8520 KUURNE
Op 30.09.1922 werd een burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van een C.V. met als naam
‘EIGEN GIFT - EIGEN HULP’. De stichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische
Staatsblad van 14 oktober 1922 onder het nr. 10.215.
De vennootschap werd op 10 augustus 1922 erkend door de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting (NMH) onder nr. 324 en op 19 maart 1991 door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
(VHM) onder nr. 324.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte, verleden voor notaris Kurt Vuylsteke, op
achtentwintig mei tweeduizendenvijftien, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op één juni tweeduizendenvijftien.
De zetel van de vennootschap is momenteel gevestigd in de Luitenant - Generaal Gerardstraat 6 te 8520
Kuurne.
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bestuursorganen van de vennootschap

II.

Bestuursorganen van de vennootschap
1. Algemene vergadering – lijst van de aandeelhouders op 31 december 2017
NR

Naam en adres van de aandeelhouders

Aantal aandelen

1.

De Vlaamse Gemeenschap

140

Boudewijnlaan 30 - 1210 Brussel
2.

De Provincie West-Vlaanderen

105

Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries
3.

De Gemeente Kuurne

340

Marktplein 9 - 8520 Kuurne
4.

Het O.C.M.W. Kuurne

100

Kortrijksestraat 2 - 8520 Kuurne
5.

De heer Romain Anraet

20

Gasthuisstraat 21 - 8520 Kuurne
6.

De heer Jan Balduck

20

Grote Heerweg 141 - 8791 Beveren-Leie
7.

De heer Francis Benoit

20

Pachthofweg 1 - 8520 Kuurne
8.

Mevrouw Viviane Carlier

20

Morgenster 13 - 8520 Kuurne
9.

De heer Jonas Deblauwe

20

Papaversstraat 46 - 8520 Kuurne
10.

De heer Jean-Pierre Debruyne

20

Kattestraat 87 - 8520 Kuurne
11.

De heer Paul Declercq

20

Hooilaan 18 - 8520 Kuurne
12.

De heer Willy Denhaene

20

Bavikhoofsestraat 67 - 8520 Kuurne
13.

De heer Dirk Deroo

20

Weidenstraat 59 - 8520 Kuurne
14.

De heer Marcel Devolder

20

Weidenstraat 86 - 8520 Kuurne
15.

De heer Ruben Deylgat

20

Boomgaardstraat 132 - 8520 Kuurne
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16.

De heer Jeromie De Frene

20

Schardauw 68 - 8520 Kuurne
17.

De heer Jos Monballyu

20

Koning Boudewijnstraat 156 - 8520 Kuurne
18.

De heer Lucien Monserez

20

Zomerlaan 13 - 8520 Kuurne
19.

De heer Rudy Raes

20

Marktplein 24B1 - 8520 Kuurne
20.

De heer Palmer Rosseel

20

Vierkeerstraat 29 - 8531 Bavikhove
21.

De heer Johan Schietgat

20

Najaarsweg 2 - 8520 Kuurne
22.

De heer André Vandekerckhove

20

Beeklaan 8 - 8520 Kuurne
23.

De heer André Vandenheede

20

Kon. Boudewijnstraat 99 - 8520 Kuurne
24.

De heer Marc Vanderhelstraete

20

Watertorenstraat 25 - 8520 Kuurne
25.

De heer Germain Vandesompele

20

Molensteen 7 - 8520 Kuurne
26.

De heer Carl Vereecke

20

Populierenlaan 14 - 8520 Kuurne
27.

*De heer Etienne Vancoppenolle

20

Kon. Boudewijnstraat 105 - 8520 Kuurne
____
TOTAAL

1.145

Totaal onderschreven aandelen 1.145 à 25,00 EUR = 28.625,00 EUR
Volstort voor 1/4 = 7.156,25 EUR

* Tijdens de Raad van bestuur van 16/01/2017 werd de heer Etienne Vancoppenolle aangesteld als
nieuwe aandeelhouder bij onze maatschappij.
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2. Samenstelling van de raad van bestuur in 2017
Jaar van uittreden
• De heer Lucien Monserez - bestuurder - privaat

2018

Zomerlaan 13 - 8520 Kuurne
• De heer Johan Schietgat - bestuurder – gemeente - ondervoorzitter

2018

Najaarsweg 2 - 8520 Kuurne
• De heer Jean-Marie Claus - bestuurder - gemeente

2018

Boomgaardstraat 110 - 8520 Kuurne
De heer Lieven Lybeer - bestuurder - provincie

2019

Goedendaglaan 80 - 8500 Kortrijk
De heer Carl Vereecke - bestuurder - privaat

2019

Populierenlaan 14 - 8520 Kuurne
De heer Jan Balduck - bestuurder - privaat

2020

Grote Heerweg 141 - 8791 Beveren-Leie
De heer Dirk Deroo - bestuurder – privaat – ondervoorzitter

2020

Weidenstraat 59 - 8520 Kuurne
De heer André Vandenheede - bestuurder - privaat

2020

Kon. Boudewijnstraat 99 - 8520 Kuurne
De heer Jeroen Dujardin - bestuurder - gemeente

2021

Steenovenstraat 72 - 8520 Kuurne
De heer Nicolas Moreau - bestuurder - gemeente

2021

Roterijstraat 46 - 8520 Kuurne
De heer Pol Callewaert – bestuurder – gemeente

2021

Julius Sabbestraat 1/2 – 8530 Harelbeke
Mevrouw Van Haverbeke Eveline – bestuurder – ocmw

2021
9

Veldm. Montgomerystraat 75 – 8520 Kuurne
De heer Etienne Vancoppenolle – voorzitter

2021

Kon. Boudewijnstraat 105 - 8520 Kuurne

• Deze mandaten vervallen in 2018. Voor de nieuwe benoemingen, zie hoofdstuk X.5. Statutaire
benoemingen.
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3. Samenstelling en bevoegdheden van het directiecomité
Tijdens de raadszitting van 16/03/2009 heeft de Raad van bestuur, conform artikel 18 van de statuten,
een Directiecomité opgericht onder de volgende voorwaarden:
1.

Het Directiecomité zal samengesteld zijn uit de volgende personen:
Een voorzitter:
Dhr. E. Vancoppenolle, vertegenwoordiger van de private bestuursleden
Twee ondervoorzitters:
Dhr. D. Deroo, vertegenwoordiger van de private bestuursleden
Dhr. J. Schietgat, vertegenwoordiger van de publieke bestuursleden
De directeur:
Vanaf 10 februari 2017: Dhr. R. Vandevelde, enkel met raadgevende stem

2.

De Raad van bestuur kan op elk ogenblik de samenstelling en de bevoegdheden van het
Directiecomité herzien.

3.

De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in de hoedanigheid van lid van
het Directiecomité benoemd.

4.

De leden van het Directiecomité ontvangen een zitpenning zoals bepaald voor de leden van de
Raad van bestuur.

5.

De Raad van bestuur delegeert aan het Directiecomité de volgende taken:
-

Het Directiecomité is belast met de opmaak van de agenda van de Raad van bestuur
en met de voorbereiding van de besluitvorming.

-

Het Directiecomité werkt, in samenwerking met de directeur beleidsvoorstellen uit en
legt die ter goedkeuring voor aan de Raad van bestuur.

-

Het Directiecomité voert alle taken uit waarvoor het gedelegeerd wordt door de Raad
van bestuur.

De directeur wordt belast met de uitvoering van de beslissingen van het Directiecomité.
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4. Toezichthouder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Het toezicht wordt uitgeoefend door het Agentschap Inspectie RWO. Voor de maatschappij is de heer
Wim Verfaillie als toezichthouder aangesteld.

5. Commissarisrevisor
Op voorstel van de Raad van bestuur in zitting van 22 mei 2018 werd voor de periode van drie jaar
(boekjaar 2018, 2019 en 2020) een commissaris-revisor aangesteld. De aanstelling gebeurde op basis
van de prijsoffertes die bij een viertal revisoren werden opgevraagd en wordt bekrachtigd in de
algemene vergadering van 31 mei 2018 (verslag van de vergadering).
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administratieve werking en personeelsbeleid

III.

Administratieve werking en personeelsbeleid

Kantoor
Luitenant-Generaal Gerardstraat 6 te 8520 Kuurne Telefoon: 056/73 81 11
Fax: 056/73 81 19
E-mail: shm@egeh.be
Website: www.eigengifteigenhulp.be
De openingsuren werden in 2017 definitief vastgelegd op::
-

dinsdag

9u00 tot 11u30

-

donderdag

14u30 tot 18u00

-

vrijdag

9u00 tot 11u30

Naast de openingsuren is het kantoor telefonisch bereikbaar op:
-

maandag

9u00 tot 11u30

14u00 tot 16u00

-

dinsdag

9u00 tot 11u30

14u00 tot 16u00

-

woensdag

9u00 tot 11u30

14u00 tot 16u00

-

donderdag

9u00 tot 11u30

14u00 tot 18u00

-

vrijdag

9u00 tot 11u30

geen telefonische permanentie

Raad van bestuur
De Raad van bestuur vergadert maandelijks op de derde maandag van de maand op de zetel van de
vennootschap om 19u30, met uitzondering van de maand augustus.
Directiecomité
Het Directiecomité komt bijeen tien dagen voor de vergadering van de Raad van bestuur.
Dagelijks bestuur
De Raad van bestuur vertrouwde op 27 oktober 2003 het dagelijkse bestuur toe aan de directeur.
Werking en personeel
Algemene leiding:

Koen Verdru, deeltijds directeur vanaf 4 juli 2016 tot januari 2017
Renaat Vandevelde, deeltijds (20u) directeur vanaf februari 2017

•

Loonschaal: A212;

•

Uitvoering van de beslissingen van Directiecomité, Raad van bestuur en Algemene vergadering;

•

Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de maatschappij;
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•

Personeelszaken;

•

Opvolging van de bouwprojecten in ontwerp en uitvoering;

•

Overleg en samenwerking met de VMSW;

•

Contacten met openbare besturen en andere bedrijven;

•

Contact met de inspectiedienst RWO.

Secretariaat en boekhouding:

Eline Deblauwe

•

Algemene boekhouding en jaarrekening;

•

Algemeen secretariaat;

•

Kasbeheer;

•

Inkomende en uitgaande facturatie;

•

Opvolging van de huren, inkomsten en achterstallen;

•

Opvolging van de financiële verrichtingen en leningen.

Secretariaat verhuring:

Eline Deblauwe en Hanne Lauwers

•

Onthaal en receptie;

•

Huur: inschrijvingen, toewijzingen en opzeggingen;

•

Opmaak van de huurcontracten;

•

Administratie van de plaatsbeschrijvingen;

•

Registratie van de technische tussenkomsten;

•

Verwerking van de huuradministratie.

Technische dienst: Stephan Vanhoenacker en Gratiaan Lemey
•

Onderhoud gemeenschappelijke delen van het patrimonium;

•

Renovatie en herstel van huurwoningen;

•

Permanentiedienst voor technische tussenkomsten;

•

Herstel van de huurschade of andere kleine werken;

•

Opmaak van de plaatsbeschrijvingen en opname meterstanden;

•

Opvolging van de uitvoering van werken door externe onderhoudsfirma’s.

Huisbewaarder: Anthony Van Der Bom
•

Algemene ‘conciërge’-taken (signaalfunctie);

•

Kleine klusjes in woningen;

•

Ondersteuning bij verhuisactiviteiten;

•

Informeren/sensibiliseren/controleren van het MOLOK-systeem;

•

Opruimen van het zwerfvuil in de publieke ruimtes;

•

Onderhoud van de garages/esplanades/bloembakken;

•

Ondersteuning van de activiteiten voor het buurtwerk.
14

Werking – evaluatie – financiering van de huisbewaarder
Werking en evaluatie
De inhoud van uitgevoerde taken sloot nauw aan bij de vooropgestelde taken:
-

Taken en opdrachten EGEH: uitvoeren van of helpen bij diverse herstellingswerken, nazicht van
gemelde vochtproblemen in woningen, informeren en begeleiden van huurders met technische
problemen, hulp bij problemen met rookmelders.

-

Taken en opdrachten OCMW: het bijwonen van overlegvergaderingen met de buurtwerker op
Spijker en Schardauw, tussenkomsten op vraag van het OCMW, tussenkomsten bij ruzies en
problemen tussen buren op vraag van de buurtwerker en hulp bij initiatieven van het OCMW.

-

Taken en opdrachten gemeente: aanpak en opvolging sluikstortproblematiek op Spijker en
Schardauw, opvolgen van het openbaar domein, toezicht en onderhoud van het Moloksysteem.

-

Taken en opdrachten voor de drie partijen.

Zoals de voorgaande jaren werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, het OCMW en
Eigen Gift – Eigen Hulp met betrekking tot de huisbewaarder terug positief beoordeeld door alle partijen
en verlengd met 1 jaar.
Financiering
De financiering “project huisbewaarder” gebeurt via een maximale loonsubsidie sociale economie en
een restfinanciering verdeeld onder de Gemeente 13% - OCMW 27% - EGEH 60%.
Procedures van interne controle en organisatie
De procedures vastgelegd op 17 mei 2010 in een procedurehandboek zijn door de Raad van bestuur op
14 april 2014 aangepast en aangevuld. Zij betreffen :
1.

Het kasbeheer

2.

De credit- en debetkaarten

3.

De procedure inkomende facturen en betalingen

4.

De procedure loonadministratie

5.

Het debiteurenreglement

6.

-

De procedure opvolging huurachterstal

-

De procedure met betrekking tot de boeking van de oninvorderbare huren

-

De procedure met betrekking tot de afbetaling van de huurwaarborgen

De beveiliging van de gegevens en activa
-

De toegang tot kantoor

-

De beveiliging informaticabestanden
15

-

De beveiliging kasgelden

7.

Het voorraad- en materiaalbeheer

8.

Het materieelbeheer

De Raad van bestuur keurde tijdens de raadzitting van 19 november 2012 volgende bijkomende
procedures goed:
-

Een deontologische code voor de bestuurders

-

Een deontologische code voor het personeel

-

Een klachtenprocedure

Op vraag van de inspectie RWO werd de bestaande klachtenprocedure tweemaal aangepast teneinde
conform te zijn met het klachtendecreet. De wijzigingen betroffen enerzijds de wijze waarop een klacht
geuit wordt (voortaan zijn mondeling alsook telefonisch gemelde klachten eveneens ontvankelijk) en
anderzijds de voorwaarde dat een klachtenbehandelaar niet mag betrokken zijn bij de feiten waarop de
klacht betrekking heeft .
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patrimonium van de vennootschap

IV.

Patrimonium van de vennootschap
1. Eigendommen en verwervingen
De waarde van het hieronder beschreven patrimonium kan teruggevonden worden op de activa van de
balans. De oorspronkelijke oprichtingswaarden zijn verminderd met de gedane afschrijvingen omdat het
patrimonium, volgens de regels van de VMSW, niet mag geherwaardeerd worden.
‘Eigen gift – Eigen hulp’ bezit op vandaag de volgende eigendommen:
-

9 eengezinswoningen in de Boomgaardstraat;

-

3 eengezinswoningen in de Kasteelstraat;

-

16 eengezinswoningen in Nieuwenhuyse;

-

17 woningen voor de derde leeftijd in de Vlasbloemstraat;

-

2 eengezinswoningen in de Burgemeester Decoenestraat;

-

10 eengezinswoningen in de Gouden Akker;

-

10 woningen voor de derde leeftijd in de Kasteelstraat;

-

10 woningen voor de derde leeftijd in Nieuwenhuyse;

-

2 eengezinswoningen in de Elfde Julilaan;

-

7 eengezinswoningen in de Hazelaarstraat;

-

2 woningen voor de derde leeftijd in de Hazelaarstraat;

-

2 woningen voor de derde leeftijd in de Kersendreef;

-

1 flatgebouw "De Hoeve" bestaande uit 64 appartementen;

-

6 woningen voor gehandicapten en derde leeftijd in het Erf;

-

58 garages verspreid over de gemeente;

-

5 garages in de Generaal Eisenhowerstraat 18 te Kuurne;

-

64 woongelegenheden in ‘Spijker’ met ondergrondse parkeergarages;

-

89 woongelegenheden in ‘Schardauw’ met ondergrondse parkeergarages;

-

6 winkelruimten in ‘Schardauw’, waarvan
- 2 winkelruimten ingericht als buurthuis;
- 2 winkelruimten ingericht als kantoorruimte;
- 2 winkelruimten ingericht als dagcentrum voor kinderopvang;

-

7 woningen in de Bavikhoofsestraat;

-

62 woningen in het woonproject ‘Ter Groenen Boomgaard’;

-

1 appartementsgebouw ‘De Zwingel’ met 11 appartementen op de hoek van de
Generaal Eisenhowerstraat en Koningin Elisabethstraat;

-

1 kantoorgebouw – Luitenant-Generaal Gerardstraat 6;

-

1 cafetaria ‘Bonaerde’ + clublokaal ‘Egika’ Luitenant-Generaal Gerardstraat 4;
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-

1 appartement met 2 slaapkamers in het goed ‘Bonaerde’;

-

1 eengezinswoning Generaal Eisenhowerstraat 18;

-

1 magazijn Generaal Eisenhowerstraat 18;

-

29 appartementen ‘Andries’ + 25 ondergrondse afgesloten garages +
7 bergingen + 8 bovengrondse garages + 1 politiekantoor;

-

24 appartementen ‘De Repel’ + 20 ondergrondse staanplaatsen + 11 bergingen;

-

3 appartementen Kattestraat nr.36;

-

1 woning Kattestraat nr.38;

-

21 appartementen ‘De Brakel’ + 19 ondergrondse garages;

-

15 appartementen ‘De Slijter’;

-

1 appartement Groenweghe Luitenant-Generaal Gerardstraat 1/05.

In het hiervoor beschreven patrimonium bezit onze maatschappij in totaal 17 speciaal gebouwde en
technisch aangepaste woningen voor gehandicapten. De woningen bevinden zich:
-

1 woning aan het Erf;

-

4 appartementen in het Goed Waregewijk ‘Schardauw’;

-

12 woningen in ‘Ter Groenen Boomgaard’.

Bouwgronden
Op volgende gronden kan nog worden gebouwd:
Site Ascubel, Gen. Eisenhowerstraat met een totale oppervlakte van 3.182 m² bestaande uit:
1. 18a 04ca

huis 1a 27ca
toonzaal 16a 52ca
gekadastreerd sectie B nummers 317G4 en 317R4

2. 4a 64ca

bouwgrond
gekadastreerd sectie B nummer 325S

3. 9a 16ca

bouwgrond
gekadastreerd sectie B nummer 325T

Verkaveling Pouckeweg, gelegen langs de Pouckeweg
Bouwgronden aangekocht samen met de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij van
Kortrijk met een totale oppervlakte van 3.231 m² en omvattend 9 bouwloten voor sociale woningbouw.
Het aandeel Eigen Gift-Eigen Hulp, 1963 m², omvat de zate van de wegenis en 4 bouwloten.
Gekadastreerd sectie C deelnummers 15A2 en 13K. Sedert 2014 werd de maatschappij geconfronteerd
met een gerechtelijke procedure omtrent de rechtsgeldigheid van de aankoop van de gronden in de
Pouckeweg. In het werkjaar 2017 kende het dossier zijn verdere juridische verloop met op heden nog
geen vooruitzicht op een uitspraak in 2018.
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2. Overzicht van het aantal sociale woongelegenheden

GEMEENTE KUURNE
Aantal slaapkamers

OVERZICHT AANTAL SOCIALE WOONGELEGENHEDEN
1

DIVERSE STRATEN
Bavikhoofsestraat (7)
Boomgaardstraat - Kasteelstraat (12)
Elfde Julilaan (2)
Nieuwenhuyse (16)
Vlasbloemstraat (17)
Nieuwenhuyse (10)
Kasteelstraat - Nieuwenhuyse (10)
Gouden Akker - Burg. Decoenestraat (12)
Hazelaarstraat (7)
Hazelaarstraat - Kersendreef (4)
Kattestraat (4)

1

1

11
10

6

2

2
12
2
16

2

3

4

1

3
1

2

WONINGEN

1
APPARTEMENTEN

17
5

22

46

10

APPARTEMENTEN

8

20

WONINGEN
22
20
WONINGEN

11
20

31
45

APPARTEMENTEN

De Zwingel (11)
Bonaerde (1)
Andries (30)
De Repel (24)
De Brakel (21)
De Slijter (15)

1
10
5

18
145

2

APPARTEMENTEN

4

57

1

1
WONINGEN

CENTRUM

TOTAAL

1

4

WAREGEWIJK
Spijker (64)
Schardauw (89)

4

APPARTEMENTEN

10
12
4

TER GROENEN BOOMGAARD
Ter Groenen Boomgaard (62)

3

WONINGEN

HOEVEWIJK
Rodekruisplein (64)
Erf (6)

2

66

4

4
81

9
1
11
17
21
11
170
343

1
9
2

90

2

488
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3. Verkoop van woningen aan de zittende huurder
Er toonden dit jaar drie huurders interesse om hun huurwoning aan te kopen. Geen enkele huurder
maakte gebruik van het kooprecht zittende huurder.

4. Verkoop van woningen
Er werd dit jaar één woning openbaar verkocht: Elfde Julilaan 22 voor de prijs van 135.000,00 euro.
De akte werd opgemaakt en verleend door notaris Kurt Vuylsteke uit Kuurne.
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activiteitenverslag 2017

V.

Activiteitenverslag 2017
Januari:
-

Kennisname voorkooprecht Weidenstraat 69 en Hoevedreef 52.

-

Verhaal kandidaat-huurder in verband met staat appartement.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Toelichting berekening huurprijzen 2017.

-

Toebedeling van 20 openstaande aandelen aan een particulier.

-

Aanstelling nieuwe bestuurder.

-

Intrekking beslissingen aanstelling nieuwe voorzitter.

-

Verkiezing van een nieuwe voorzitter.

-

Vonnis geschil Firma Huysentruyt.

-

Personeelsbeleid: procedure omtrent vorige directeur - procedure omtrent nieuwe directeur nieuwe werkkracht.

-

E-mailadressen Raad van Bestuur.

Februari:
-

Kennisname voorkooprecht Sprokkelweg 2.

-

Vraag huurster in verband met begrip ‘alleenstaande’.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen EGEH en gemeente Kuurne en OCMW.

-

Administratieve procedure omtrent machtigingen Belfius & Woonnet.

-

Stand van zaken geschil firma Huysentruyt.

-

Personeelsbeleid: stand van zaken geschil vorige directeur.

-

Personeelsbeleid: Beëindiging contract met directeur Harelbeke.

-

Personeelsbeleid: groepsverzekering Ethias.

-

Personeelsbeleid: arbeidsovereenkomst nieuwe directeur.

-

Ter Groenen Boomgaard: stand van zaken verwarming.

-

Project Vlastuin: stand van zaken en activering op korte termijn.

-

Kennisname oplevering ‘infra’.

-

Uitbreiding samenstelling directiecomité.

Maart:
-

Kennisname voorkooprecht Grasplein 6.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Korte toelichting van de toewijzingsprocedure door de directeur.

-

Overzicht van de nieuwbouw- en renovatieprojecten van EGEH.
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-

Opvolging van de problematiek Ter Groenen Boomgaard en overdracht infrastructuurwerken
‘De Hoeve’.

-

Toelichting jaaractieplan buurtwerk Spijker & Schardauw.

-

Kennisname overeenkomst EGEH & Sociaal Huis Kuurne betreffende Sluikstort, Spijker &
Schadauw.

-

Personeelsbeleid: opvolging technische dienst wegens ziekte van medewerkers.

-

Personeelsbeleid: wijziging openingsuren.

-

Opmaak jaarverslag.

April:
-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Kennisname wijzigingen in het Sociaal Huurbesluit.

-

Stand van zaken nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Opvolging problematiek verwarming Ter Groenen Boomgaard.

-

Opvolging samenwerking Buurtwerk Spijker & Schardauw 2017: kort actieplan.

-

Toelichting en overzicht van de huurachterstallen bij EGEH door medewerkster.

-

Kennisname studiereis ‘Wenen’ – Mijn Huis Harelbeke.

-

Administratieve opvolging overdracht machtigingen bank.

-

Stand van zaken fusie met Mijn Huis Harelbeke.

Mei:
-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2016 en de jaarrekening.

-

Herbenoeming bestuursleden, benoeming nieuwe voorzitter en kennisname voorstel
vastlegging presentiegelden van de bestuurders in 2017.

-

Stand van zaken nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Opvolging van de problematiek Ter Groenen Boomgaard en overdracht infrastructuurwerken
‘De Hoeve’.

-

Opvolging wijzigingen kaderbesluit sociale huur vanuit de dienstverlening.

-

Opvolging fusie Mijn Huis Harelbeke: mondelinge toelichting door de voorzitter.

-

Beleid huisbezoeken: vraag vanuit de dienstverlening over administratieve kost bij afwezigheid.

Juni:
-

Kennisname voorkooprechten Beukenlaan 2 en Weidenstraat 70.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Goedkeuring vrijwillige openbare verkoop van de Elfde Julilaan 22.

-

Aanvragen kooprecht zittende huurders: Boomgaardstraat 147, Boomgaardstraat 163 en Ter
Groenen Boomgaard 1.
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-

Evaluatie Algemene vergadering 1 juni 2017.

-

Overzicht en opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Opvolging van de problematiek Ter Groenen Boomgaard en overdracht infrastructuurwerken
‘De Hoeve’.

-

Versnelde toewijzing vanuit samenwerking welzijnsorganisaties.

-

Opvolging fusie: mondelinge toelichting door de voorzitter.

-

Personeelsbeleid: afrekening huisbewaarder.

-

Stand van zaken actualisatie wachtlijsten 2017.

-

Lokaal woonoverleg Kuurne 16 juni 2017: korte verslaggeving.

-

Goedkeuring uitbouw dienstverlening met vooronderzoeken.

-

Opvolging wijzigingen Sociaal Huurbesluit: eigendommen en onderbezettingspremie.

-

Personeelsbeleid: kennisname offerte aankoop materiaal voor Technische Dienst.

Juli:
-

Kennisname voorkooprechten Zomerlaan 17, Graskant 8, Weidenstraat 73 en Loverlaan 12.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Versnelde toewijzingen: opvolging bespreking RvB 19 juni 2017.

-

Beslissing aanvragen huurders voor veranderingswerken.

-

Overzicht en opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Stand van zaken blauwdruk patrimonium (investerings- en renovatiebeleid).

-

Opvolging fusie: bespreking ontwerptekst intentieverklaring fusie.

-

Overleg Spijker & Schardauw 3 juli 2017: feedback.

-

Herstelling garagepoort Spijker & Schardauw: offertes en beslissing.

-

Verhuur zaal Bonaerde aan fanfare De Harmonie: verdere opvolging.

Augustus: geen Raad van Bestuur.
September:
-

Kennisname voorkooprechten Elfde Julilaan 5 en Elfde Julilaan 15.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Verkoop woningen Nieuwenhuyse 38 en Boomgaardstraat 153.

-

Opvolging kooprecht zittende huurder: Boomgaardstraat 147 en 163.

-

Overzicht en opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Opvolging wijzigingen Kaderbesluit Sociale Huur: eigendommen en onderbezettingspremie.

-

Opvolging fusie: bespreking ontwerptekst intentieverklaring fusie.

-

Offertes poetsen Koepels Ter Groenen Boomgaard: goedkeuring.

-

Overzicht renovatiewerken Spijker & Schardauw: kostprijs en timing.

-

Verhuur zaal Bonaerde.
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-

Personeelsbeleid: vraag tot halftijds werken van personeelslid.

-

Kort verslag informatiesessie VVH ‘Financiering van de huisvestingssector’.

Oktober:
-

Kennisname voorkooprecht Grashalm 11.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Stand van zaken openbare verkoop Elfde Julilaan 22.

-

Opvolging openbare verkoop Boomgaardstraat 153: vraag van huurder Boomgaardstraat 165.

-

Overzicht en opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Opvolging fusie.

-

Verhuur zaal Bonaerde aan De Harmonie.

-

Opvolging overlegfora.

-

Toelichting informatiesessie VVH ‘Financiering van de huisvestingssector’.

-

Opvolging huisbewaarder EGEH-gemeente-OCMW: evaluatie en stand van zaken.

November:
-

Kennisname voorkooprecht Kerkstraat 68.

-

Goedkeuring van het overzicht en het verloop van de toewijzingen van sociale huurwoningen.

-

Stand van zaken openbare verkoop Elfde Julilaan 22 te Kuurne.

-

Opvolging openbare verkoop Boomgaardstraat 153: vraag huurder Boomgaardstraat 165.

-

Huurlastenberekening 2018: bespreking en goedkeuring.

-

Overzicht en opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Opvolging fusie: opvolging ‘on hold’ zetten fusietraject met Mijn Huis.

December:
-

Kennismaking met nieuwe medewerkster.

-

Kennisname voorkooprecht Rijksweg 10.

-

Stand van zaken openbare verkoop Elfde Julilaan 22.

-

Goedkeuren overzicht en het verloop van toewijzingen van sociale woongelegenheden.

-

Korte terugkoppeling Lokaal woonoverleg Kuurne 8 december 2017.

-

Overzicht en opvolging van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

-

Verkoop Boomgaardstraat 153 en Hazelaarstraat 9.

-

Opvolging fusie: dossier aanvraag uitstel fusie.

-

Opvolging en beslissing huurdersbevraging De Repel & De Zwingel betreffende de regenputten.

-

Opvolging W13 en toewijzing Vlasbloemstraat 6.

-

Bespreking traject website.

-

Kennisname huurprijzen 2018.
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VI.

Sociale verhuring van het patrimonium
1. Het sociaal huurbesluit
1.1.

Aanpassingen aan het kaderbesluit sociale huur

De verhuring van sociale woningen gebeurt volgens de richtlijnen van het kaderbesluit sociale huur van
12 oktober 2007. Dit besluit trad in werking vanaf 1 januari 2008 en onderging sindsdien regelmatig
bijsturingen en wijzigingen.
In het werkjaar 2017 werden er heel wat wijzigingen doorgevoerd:
1.

Inwonende kinderen moeten de huurovereenkomst niet meer ondertekenen als ze 18 jaar worden
en de feitelijke partner die de huurovereenkomst in hoedanigheid van huurder categorie C heeft
ondertekend hoeft de huurovereenkomst niet opnieuw te ondertekenen als huurder categorie B.

2.

Een sociale huurovereenkomst die gesloten wordt vanaf 1 maart 2017 zal in principe een duur van
negen jaar hebben, te verlengen met telkens drie jaar als er voldaan wordt aan de voorwaarden.
Als er niet voldaan is aan de voorwaarden, wordt de huurovereenkomst opgezegd en de laatste dag
van de opzegtermijn valt dan in principe samen met de laatste dag van de termijn. Indien een
huurder met een huurovereenkomst van onbepaalde duur verhuist naar een andere sociale woning
binnen dezelfde bouwmaatschappij blijft hij een huurovereenkomst van onbepaalde duur
behouden.

3.

Een kandidaat-huurder mag samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel bestemd
voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnenof buitenland bezitten. Een kandidaat- huurder of een van zijn gezinsleden mag eveneens geen
zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn
gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht. Er zijn
twee uitzonderingen. De woning die aan de kandidaat- huurder gedeeltelijk toebehoort en die deel
uitmaakt van een huwelijksgemeenschap in het geval aangetoond wordt dat het huwelijk
onherstelbaar ontwricht is. De tweede uitzondering is de woning die ten kosteloze titel (via erfenis,
schenking, …) gedeeltelijk aan de kandidaat- huurder toebehoort. De twee uitzonderingen zijn ook
van toepassing bij de toewijzing van een sociale huurwoning, maar alleen is bij de toewijzing in
principe een ingeleide echtscheiding vereist. Als men een sociale huurder wordt terwijl men toch
gedeeltelijk volle eigenaar is moet men uit onverdeeldheid treden binnen het jaar na toewijzing. De
termijn kan verlengd worden als de huurder een gegronde reden heeft. Wie niet voldoet aan de
voorwaarden zal een opzeg krijgen van zes maanden.

4.

Er is een regeling voorzien voor mensen die onderbezet wonen. Als het verschil tussen het aantal
bewoners en het aantal slaapkamers groter is dan één, is de woning onderbezet.
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Goed
1 persoon in een woning met 1 of 2
slaapkamers
2 personen in een woning met 2 of 3
slaapkamers
Een koppel met 1 kind in een woning met 2,
3 of 4 slaapkamers

Onderbezet = niet goed
1 persoon in een woning met 3 of meer
slaapkamers
2 personen in een woning met 4 of meer
slaapkamers
Een koppel met 1 kind in een woning met 5 of
meer slaapkamers

De huurder kan ingeschreven worden op de wachtlijst voor een aangepaste woning. De huurder
kan een voorkeur opgeven maar dat is ondergeschikt. De aangeboden woning moet voldoen aan
de voorwaarden, namelijk niet onderbezet zijn, de woning moet binnen een straal van vijf kilometer
liggen en de reële huurprijs en huurlasten mogen niet hoger liggen dan nu. Daarnaast moeten er
ook drie maanden tussen twee aanbiedingen liggen. Als men in de onderbezette woning blijft
wonen

ondanks

dat

er

twee

keer

een

aangepast

aanbod

was,

moet

er

een

onderbezettingsvergoeding betaald worden van €30 per slaapkamer die het aantal toegelaten
slaapkamers overschrijdt.
5.

De huurder is verplicht om iedere tijdelijke bijwoonst te melden bij de verhuurder.

6.

De verhoogde inkomensgrenzen op basis van een lokaal toewijzingsreglement worden afgeschaft.
Kandidaat- huurders die reeds voor de inwerkingtreding waren ingeschreven op basis van die
grenzen kunnen op basis van die grenzen worden geactualiseerd en toegewezen.

7.

Het kooprecht voor de zittende huurder wordt afgeschaft. Er wordt wel een overgangsbepaling
voorzien. De huurder die op de datum van de inwerkingtreding voldoet aan de voorwaarden om
het aankooprecht uit te oefenen, kan zijn aankooprecht nog uitoefenen tot en met 31 december
2021. Als de huurder de woning wil aankopen, moet hij dit melden aan de sociale
bouwmaatschappij voor deze datum.

8.

Vanaf 1 november 2017 maakte de taal- en inburgeringsbereidheidverplichting plaats voor een
taalkennisverplichting. Een kandidaat- huurder moet één jaar nadat hij huurder is geworden
beschikken over een taalvaardigheid van het Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het
Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talenbasistaalvaardigheid Nederlands. Indien
een kandidaat- huurder bij inschrijving niet beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, moet
de verhuurder binnen de zeven werkdagen na de inschrijving de identiteitsgegevens van de
kandidaat- huurders via de Kruispuntbank Inburgering aan de organisatie belast met de uitvoering
van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid bezorgen. Een huurder kan ook vrijgesteld zijn
van de taalkennisverplichting, bijvoorbeeld door een verklaring, door een bewijs van ernstige
ziekte, mentale of fysieke handicap. Als de huurder na de opgegeven termijn nog niet voldoet aan
de voorwaarde dient dit doorgegeven te worden aan de toezichthouder. De toezichthouder kan
dan een administratieve boete opleggen en een nieuwe termijn bepalen waarbinnen de huurder
alsnog moet voldoen aan de voorwaarde.
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1.2.

Aanpassingen aan het intern huurreglement

Er waren geen aanpassingen in het intern huurreglement.

1.3.

Inschrijvingsvoorwaarden

Een persoon die een sociale woning wenst te huren, dient zich eerst in te schrijven in het register van
kandidaat-huurders van onze maatschappij. De kandidaat dient aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden te voldoen:
-

Meerderjarig zijn

-

Maximaal belastbaar inkomen:

-

•

24.492,00 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;

•

26.111,00 euro voor een alleenstaande gehandicapte;

•

36.127,00 euro, vermeerderd met 2.020,00 euro per persoon ten laste, voor anderen.

Eigendom:
•

geen eigendom bezitten op moment van inschrijving, als uitzondering wordt in
specifiek omschreven situaties toch een eigendom toegelaten bij inschrijving (vb.
personen verwikkeld in echtscheidingsprocedures, mindervaliden die in een
onaangepaste woning wonen,…). Na toewijzing zijn deze personen wel verplicht hun
eigendom te verkopen.

-

Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
Voldoen aan de taal- en inburgeringsbereidheid (werd op 1 november 2017 vervangen door
taalkennisvereiste, zie hierboven)

1.4.

Toewijzingssysteem

Een kandidaat-huurder kon enkel tot een verhuurbare woning worden toegelaten indien hij op het
moment van toewijzing nog steeds voldeed aan alle inschrijvingsvoorwaarden.
De toewijzing van een woning gebeurt door de directeur, die hiervoor gemandateerd werd door de Raad
van bestuur en dit aan de hand van de wachtlijst opgemaakt volgens de richtlijnen van het sociaal
Huurbesluit. De Raad van bestuur ziet alle toewijzingen na. Afwijkingen hierop worden uitsluitend beslist
door de Raad van bestuur.
In het toewijzingssysteem wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
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1.

De rationele bezetting van de woning (aantal slaapkamers volgens gezinssamenstelling).

2.

De absolute voorrangsregels waarvan de belangrijkste zijn:
-

De kandidaat-huurder die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid
erdoor getroffen is en die inschrijft voor een aangepaste woning.

-

De kandidaat-huurder die ten onrechte werd geweigerd (art. 30,4° Kaderbesluit).

-

De

kandidaat-huurder

die

opnieuw

gehuisvest

moet

worden

(vb.

door

renovatiewerken).
-

De kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet beantwoordt
aan de rationele bezetting.

3.

De optionele voorrangsregels vastgelegd in het intern huurreglement:
-

De kandidaat-huurder die, in de periode van zes jaar voor de toewijzing, minstens drie
jaar inwoner (geweest) is van de gemeente waarin de toe te wijzen woning gelegen is.

-

De kandidaat-huurder die geen huurovereenkomst van onbepaalde duur heeft met
een sociale huisvestingsmaatschappij.

4.

De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

1.5.

Het huurcontract

Het huurcontract kende een wijziging in 2017. Een sociale huurovereenkomst die gesloten wordt vanaf
1 maart 2017 zal in principe een duur van negen jaar hebben, te verlengen met telkens drie jaar als er
voldaan wordt aan de voorwaarden. Als er niet voldaan is aan de voorwaarden, wordt de
huurovereenkomst opgezegd en de laatste dag van de opzegtermijn valt dan in principe samen met de
laatste dag van de termijn. Indien een huurder met een huurovereenkomst van onbepaalde duur
verhuist naar een andere sociale woning binnen dezelfde bouwmaatschappij blijft hij een
huurovereenkomst van onbepaalde duur behouden. De huurovereenkomst wordt opgesteld als een
kandidaat- huurder de aangeboden woning aanvaardt. Alle inwonende meerderjarige personen moeten
deze huurovereenkomst mee ondertekenen.
Huurovereenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2008, bevatten allen een proefperiode van
twee jaar. De proefperiode heeft als doel de huurder te informeren, evalueren, nauwgezet te volgen en
waar nodig bij te sturen.
De opvolging tijdens deze proefperiode wordt uitgevoerd door onze bediende verhuring.
Bij de huisbezoeken wordt aan volgende zaken speciaal aandacht besteed:
-

Staat van de woning en tuin;

-

Opvolging van taal- en inburgeringsbereidheid;

-

Huurachterstal;

-

Nazicht gezinssamenstelling, bijwoonst;

-

Vragen of bemerkingen vanwege de huurder.
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In principe worden er gedurende de proefperiode drie huisbezoeken uitgevoerd. Indien echter bij een
huisbezoek blijkt dat een frequentere opvolging noodzakelijk is (vb. voor onderhoud woning), worden
bijkomende huisbezoeken georganiseerd.
Na een positieve evaluatie op het einde van de proefperiode, wordt de huurovereenkomst automatisch
omgezet in een huurovereenkomst van negen jaar.
Net zoals in de voorgaande jaren werden er ook dit jaar weinig problemen vastgesteld tijdens de
huisbezoeken.

2. Herziening van de huurprijzen in 2017
We werden verplicht om de huurprijzen aan te passen volgens de richtlijnen van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 28/10/2011 en de nieuwsbrief van de VMSW van 01/09/2017. In de methode van
berekenen van de huurprijs van een sociale huurwoning werden er geen wijzigingen doorgevoerd, de
bedragen van 2016 dienden enkel geïndexeerd te worden.
Voor de lopende verhuringen werd er een onderscheid gemaakt tussen de marktwaarde, de
basishuurprijs, de minimale huurprijs en de patrimoniumkorting.
Er werd rekening gehouden met het jaar waarin de huurovereenkomst van start ging en de datum
waarop de minimum-huurprijs en de patrimoniumkorting voor het eerst werden berekend.
De huurprijs werd berekend op basis van het inkomen, de waarde van de woning (patrimoniumkorting)
en het aantal personen ten laste (gezinskorting). Het bedrag werd begrensd enerzijds door een minimale
huurprijs en anderzijds door de basishuurprijs.
De bovengrens bleef op 1/55ste in functie van het inkomen.
De huurprijzen van de commerciële ruimtes en garages werden aangepast aan de nieuwe
gezondheidsindex.
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TOTAAL

afstand van verhaal

molok-containers

elektriciteit gemene
delen

levering water

onderhoud liften

centrale verwarming

huisbewaking

reinigen gemene delen

groenonderhoud

LOCATIE

JAAR

3. Evolutie van de huurlasten

WONINGEN
Elfde Julilaan

2014

12,23

Hazelaarstraat

0,79

13,02

2015

13,13

4,72

0,82

18,67

2016

12,19

5,00

0,81

18,00

Bavikhoofsestraat

2017
2014

12,32

5,50

0,81

18,63

12,23

16,10

0,79

Boomgaardstraat

29,12

2015

13,13

14,46

0,82

28,41

Erf - Nieuwenhuyse

2016

12,19

14,77

0,81

27,77

Kasteelstraat - Gouden Akker
Nieuwenhuyse

2017
2014

12,32

15,27

0,81

28,40

12,23

16,10

0,79

31,06

Vlasbloemstraat

2015

13,13

4,72

0,82

18,67

12,19

5,00

0,81

18,08

12,32

5,50

0,81

18,63

2016
APPARTEMENTEN
Rodekruisplein

Ter Groenen Boomgaard

Spijker en Schardauw

De Zwingel

Andries

De Repel

De Brakel

De Slijter

1,94
0,08

2017
2014

13,57

12,23

16,10

4,48

0,93

5,90

0,79

54,00

2015

14,11

13,13

14,46

5,54

1,09

5,63

0,82

54,78

2016

12,34

12,19

14,77

4,42

0,92

5,90

0,81

51,35

2017
2014

14,27

12,32

15,27

3,84

2,42

7,24

0,81

56,17

12,23

16,10

0,79

29,12

2015

13,13

14,46

0,82

28,41

2016

12,19

14,77

0,81

27,77

12,32

0,81

2017
2014

0,02

6,63

12,23

15,27
16,10

0,04

10,45

0,79

28,40
46,26

2015

0,20

6,29

13,13

14,46

0,09

8,20

0,82

43,19

2016

0,22

7,32

12,19

14,77

0,14

9,50

0,81

44,95

2017
2014

0,47

6,63

12,32

15,27

0,19

9,37

0,81

45,06

16,64

12,23

16,10

11,35

3,53

8,92

0,79

69,56

2015

18,18

13,13

14,46

11,63

3,91

9,17

0,82

71,30

2016

15,53

12,19

14,77

11,65

3,68

9,39

0,81

68,02

2017

17,80

12,32

15,27

11,70

3,70

10,30

0,81

71,90

2014

0,75

8,34

12,23

16,10

12,73

14,03

3,47

0,79

68,44

2015

0,35

7,68

13,13

14,46

15,20

15,71

4,33

0,82

71,68

2016

0,46

9,81

12,19

14,77

12,44

16,40

4,33

0,81

71,21

2017
2014

0,53

12,40

12,32

15,27

12,52

17,74

4,33

0,81

75,92

12,46

12,23

16,10

5,32

5,90

0,79

52,80

2015

10,63

13,13

14,46

5,98

5,64

4,33

0,82

54,99

2016

8,33

12,19

14,77

5,48

6,28

4,33

0,81

52,19

2017

12,13

12,32

15,27

5,50

6,69

4,33

0,81

57,05

2014

14,58

12,23

16,10

5,87

12,49

3,65

0,79

65,71

2015

9,17

13,13

14,46

12,06

12,49

4,33

0,82

66,46

2016

10,26

12,19

14,77

12,11

16,00

4,33

0,81

70,47

2017

14,01

12,32

15,27

15,73

17,73

4,33

0,81

80,20

2014

11,72

12,23

16,10

5,06

10,99

3,65

0,79

60,54

2015

9,47

13,13

14,46

8,34

11,98

4,33

0,82

62,53

2016

10,93

12,19

14,77

10,66

6,27

4,33

0,81

59,96

2017

14,25

12,32

15,27

9,41

12,03

4,33

0,81

68,42
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4. Het huurdersbestand
4.1.

Gezinsgrootte

Gezinnen bestaande uit:
2013

2014

2015

2016

2017

Alleenstaande

270

268

276

269

272

2 personen

114

114

110

102

96

3 personen

42

40

41

45

38

4 personen

24

28

27

23

21

5 personen

24

24

17

21

25

6 personen

9

6

12

17

18

7 of meer

4

7

5

4

5

Totaal

487

487

488

481

475

4.2.

Gezinstype

Gezinnen bestaande uit:
2013

2014

2015

2016

2017

Alleenstaande

270

268

276

269

272

1 volwassene + kind(eren)

61

58

54

55

48

1 volwassene + kind(eren) + bijwoner

0

1

2

1

5

2 volwassenen + kind(eren)

67

69

68

69

71

2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner

6

6

5

7

6

Paar zonder kinderen: 2 volwassenen

83

85

82

79

73

Paar zonder kinderen + bijwoner

0

0

1

1

0

Totaal

487

487

488

481

475
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4.3.

Gezinsinkomen

Inkomen
Van

Aantal huurders
Tot

2013

2014

2015

2016

2017

0,00

4.999,99

28

29

25

20

13

5.000,00

9.999,99

44

36

42

29

28

10.000,00

14.999,99

201

193

166

156

162

15.000,00

19.999,99

139

143

164

177

157

20.000,00

24.999,99

36

40

42

49

59

25.000,00

29.999,99

23

26

29

33

37

30.000,00

34.999,99

8

11

11

8

10

35.000,00

39.999,99

3

4

4

3

3

40.000,00

44.999,99

4

3

3

2

2

45.000,00

49.999,99

0

0

1

2

1

50.000,00

en meer

1

2

1

2

3

4.4.

Nationaliteit
2013

2014

2015

2016

2017

Belgische nationaliteit

390

390

386

379

369

Niet-Belgen en E.U. burgers

29

28

32

33

34

Niet-Belgen en niet E.U. burgers

68

69

70

69

72

Totaal

487

487

488

481

475

4.5.

Leeftijd
2013

2014

2015

2016

2017

Jonger dan 21 jaar

5

3

1

0

2

Van 21 tot 30 jaar

35

36

34

28

20

Van 31 tot 40 jaar

67

65

68

65

62

Van 41 tot 50 jaar

81

83

78

82

73

Van 51 tot 60 jaar

77

74

84

78

84

Van 61 tot 70 jaar

81

83

77

81

87

Ouder dan 70 jaar

141

143

146

147

147

Totaal

487

487

488

481

475
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4.6.

Sociaal profiel van de huurders

Via onderstaande grafieken geven wij de inkomstenbron weer van het huurderbestand.
De eerste grafiek maakt de vergelijking met de vorige werkjaren. De tweede grafiek verduidelijkt de
inkomstenbron in 2017 per wijk.

INKOMSTENBRON HUURDERS
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2014
2015
2016
2017

INKOMSTENBRON HUURDERS PER WIJK IN
2017

werkend

werkloze

gepensioneerd

OCMW

ziekenbond

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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5. Huuropbrengsten
Basishuur (enkel sociale
woningen)
Huur garages+commerciële
ruimten
TOTAAL BASISHUUR
Verhoging (+) (vanaf 2011 nieuwe
berekeningswijze)
Vermindering (-) (basishuur tot
aangepaste huurprijs)
Huurverlies door gebrek aan
huurders of geplande
renovatiewerken (leegstand)
TOTAAL VERMINDERING
BASISHUUR
Vergoedingen voor huurlasten en
diverse (+)
TOTAAL OMZET

2014
3 280 285,07

2015
3 277 876,32

2016
3 308 006,05

2017
3 380 399,54

188 439,59

170 000,36

172 748,20

174 358,45

3 468 724,66

3 447 876,68

3 480 754,25

3 554 757,99

-1 729 727,46

-1 683 342,47

-1 709 320,46

-1 702 852,69

-8 912,00

-14 862,00

-30 030,00

-69 064,00

-1 738 639,46

-1 698 204,47

-1 739 350,46

-1 771 916,69

267 486,33

255 498,21

252 516,95

256 761,64

1 997 571,53

2 005 170,42

1 993 920,74

2 039 602,94

4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

TOTAAL BASISHUUR

TOTAAL OMZET

-1.300.000,00
-1.350.000,00
-1.400.000,00
-1.450.000,00
-1.500.000,00
-1.550.000,00
-1.600.000,00
-1.650.000,00
-1.700.000,00
-1.750.000,00
-1.800.000,00

TOTAAL VERMINDERING BASISHUUR

In 2017 steeg de omzet met ruim 2%, een gevolg van de jaarlijkse indexatie bij de huurprijsberekening.
Het huurverlies door gebrek aan huurders of geplande renovatiewerken steeg, mede door de aanpak
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van de appartementen te Spijker & Schardauw waar na huuropzeg gekozen werd om eerst minimale
herstelling uit te voeren vooraleer nieuwe huurders toe te wijzen.

6. Huurachterstal
Achterstallige huur
Dubieuze debiteuren
TOTAAL

2014
16 553,65
8 048,77
24 602,42

2015
14 660,22
9 090,84
23 751,06

2016
12 643,91
6 882,39
19 526,30

2017
12 188,74
11 272,59
23 461,33

HET VERLOOP VAN DE HUURACHTERSTALLEN
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

UITSPLITSING VAN DE TOTALE
HUURACHTERSTAND

Achterstallige huur

Dubieuze debiteuren
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Uit de cijfers is te concluderen dat het totaal bedrag van de huurachterstallen in 2017 licht gestegen is
in vergelijking met 2016. Er waren in 2017 3 uithuiszettingen en er werden nog een tweetal gerechtelijke
procedures opgestart wat een impact had op het bedrag van de dubieuze debiteuren.
Ten opzichte van de totale omzet bedraagt de huurachterstal 1,15%.

7. Eigenaarsonderhoud en technisch onderhoud
Bij huurschade of technische gebreken komen ofwel de eigen technici ofwel een externe firma tussen.
Voor het wettelijk onderhoud en herstellingen aan verwarmingsinstallaties in de appartementen
Andries, De Repel, De Brakel, De Slijter en De Hoeve heeft ‘Eigen Gift – Eigen Hulp’ een
onderhoudscontract afgesloten met de firma’s Vaillant en Totaaltechniek (Lauwe).
Gelet op de recente renovatie van de cv-ketels op Ter Groenen Boomgaard werd voor deze installaties
geen onderhoudscontract afgesloten. Defecten aan de vernieuwde cv-installaties herstelde de
aannemer in garantie en defecten aan de sanitaire installaties voerden onze eigen technici uit.
Technische gebreken aan sanitaire installaties werden niet opgenomen in dit contract en behoorden tot
het takenpakket van onze eigen technici.
Ook voor alle herstellingen in de woningen kon een beroep gedaan worden op onze eigen technici. Bij
grotere defecten die een tussenkomst van een externe firma vroegen, werd dit telkens individueel per
woning aangepakt.
Het aantal tussenkomsten van onze eigen technici is sterk gedaald met het voorgaand jaar. Dit is te
verklaren doordat één van onze techniekers enkele maanden afwezig was. Hierdoor waren we
genoodzaakt om meer werken uit te besteden aan externe firma’s. Er werden 241 werkbonnen
opgemaakt voor externe firma’s in 2017. Dit is een stijging van 24% in vergelijking met 2016.
Tussenkomsten van de eigen onderhoudstechnici binnen de werkuren:

Evolutie Tussenkomsten

2000
1500

1343

1402

1428
1171

1028

1000

aantal werkbons

500
0

2013

2014

2015

2016

2017
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Voor de urgentietussenkomsten werd, gezien de positieve ervaringen in de voorbije jaren dezelfde
werkwijze behouden:
De technieker van permanentie is telefonisch slechts bereikbaar binnen bepaalde uren (na de werktijd
van 17.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen, collectieve verlofdagen van 8.30 uur
tot 22.00 uur). Wegens de aanpassing van de telefonische bereikbaarheid op 6 november veranderde
ook het begin uur van de bereikbaarheid van de permanentie. Zij zijn nu bereikbaar na werktijd vanaf
16.00 uur.
Daarnaast is er ook een verschil in de soort oproep en wordt in bepaalde gevallen de effectieve kostprijs
van de urgentietussenkomst aan de huurder aangerekend.
De urgentietussenkomsten zonder bijkomende aanrekening aan de oproeper is omschreven als zijnde
alle oproepen die dringend zijn en waarbij de veiligheid in het gedrang komt van de bewoners of
wanneer er zonder onmiddellijke tussenkomst bijkomende schade kan optreden.
De urgentietussenkomsten waarvoor wel een afzonderlijke aanrekening, ten bedrage van de werkelijke
kostprijs van de interventie aan de huurder wordt gefactureerd, betreft alle tussenkomsten ten gevolge
van verkeerde informatie, vandalisme of nalatigheid van de huurder.
Deze regeling zorgde ervoor dat het aantal urgentietussenkomsten verder daalde en dat de huurders
enkel gebruik maakten van de permanentiedienst bij echt dringende gevallen.
Urgentietussenkomsten van de eigen onderhoudstechnici buiten de werkuren:

urgentietussenkomsten
160
120

116

80
42

40
0

2013

2014

urgentietussenkomsten
27

22

21

2015

2016

2017
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8. Interne klachtenbehandeling in 2017
8.1.

Cijfergegevens
Aantal

Totaal aantal klachten:

1

Aantal ontvankelijke klachten:

1

Aantal klachten volgens mate van gegrondheid

Aantal klachten volgens mate van oplossing

8.2.

Gegrond/deels gegrond

0

ongegrond

1

Opgelost/deels opgelost

1

Onopgelost:

0

Klachtenbeeld 2017

Een huurder diende klacht in omdat hij vond dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan de melding
van een probleem van leefbaarheid, lawaaihinder en een inbraak veroorzaakt door een buurvrouw en
haar kinderen. De klacht werd behandeld door het uitvoeren van huisbezoeken bij de veroorzaker en
het verhuizen van de kinderen. In 2018 zal ook de buurvrouw zelf verhuizen.

8.3.

Concrete realisaties en voorstellen

Gezien de beperktheid van de klachten die we ontvangen werden er geen nieuwe voorstellen omtrent
klachtenbehandeling uitgewerkt. We zorgen wel voor een snelle reactie en een onmiddellijk persoonlijk
contact met de huurder.

8.4.

Procedure van de klachtenbehandeling

1.

Ontvangst van de klacht.

2.

Er wordt een antwoord geformuleerd, schriftelijk of via huisbezoek.

3.

Het probleem wordt opgelost of de huurder wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van
de oplossing.
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9. Huuropzeg

door de huurder

2013

2014

2015

2016

2017

46

31

45

36

42

door de maatschappij via een gerechtelijke procedure
uit eigen beweging

1

1

2

2

0

met uithuiszetting

2

2

0

3

3

TOTAAL

49

34

47

41

45

10. Kandidaat-huurders
10.1. Evolutie van de aanvragen
Aanvragen

2013

2014

2015

2016

2017

Gewone

223

188

197

162

141

Mutaties*

23

22

28

15

26

Totaal

246

210

225

177

167

* Mutaties zijn verhuisbewegingen van huurders binnen het eigen patrimonium, zodat zij een
geschiktere woning hebben. Zo kan men bijvoorbeeld een mutatie aanvragen voor een woning zonder
trappen, wanneer men minder mobiel is.

10.2. Actualisatie
Minstens elk oneven jaar worden de inschrijvingsregisters geactualiseerd. Hierbij wordt onder andere
nagegaan of de kandidaat-huurders, die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven nog
steeds voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (BVR 06/02/2009).
Concreet heeft de tweejaarlijkse actualisatie tot doel om alle kandidaat-huurders, met
inschrijvingsdatum tot en met 31/12/2016, hun inschrijving te laten bevestigen. Hierbij krijgen zij tevens
de mogelijkheid om hun keuze binnen het patrimonium te wijzigen, rekening houdend met hun
gezinssamenstelling en de rationele bezetting.
De kandidaat-huurder kan enkel in de volgende gevallen geschrapt worden:
-

bij het niet reageren op de uitnodigingsbrief;

-

wanneer een brief onbestelbaar terugkeert;

-

wanneer men niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
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Voor de actualisatie in 2017 werden er 678 kandidaat-huurders aangeschreven. Zo’n 66% (60% bij vorige
actualisatie) van alle kandidaat-huurders reageerden binnen de vooropgestelde termijn. Van alle
kandidaat-huurders die op tijd reageerden, bleef 93% ingeschreven op de wachtlijst.
Aan 240 kandidaten, die niet reageerden binnen deze termijn, werd een herinneringsbrief gezonden.
Slechts 21% van hen reageerden op de herinneringsbrief en voldeden nog aan alle
inschrijvingsvoorwaarden.
Bij het afsluiten van de actualisatie op 31/05/2017 stelden we vast dat 471 van de 678 kandidaathuurders ingeschreven bleven (69%), 207 kandidaat-huurders werden geschrapt van de wachtlijst
(31%).

De voornaamste reden tot schrapping was, net zoals bij vorige actualisaties, het niet-reageren op beide
brieven.
Anderen reageerden wel op de brieven, maar hadden geen verdere interesse meer in een sociale
woongelegenheid en gaven zelf aan om geschrapt te worden. Een kleine groep van de geschrapte
kandidaat-huurders voldeed niet meer aan de inkomensvoorwaarde.
Tenslotte vergelijken we nog het percentage geschrapte kandidaat-huurders tijdens de actualisatie van
2017 met de voorgaande jaren.
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Conclusie: aantal schrapping blijft dalen onder meer door invloed van OCMW, CAW en andere
begeleidende diensten.

11. Toewijzingen – nieuwe huurders
Wanneer er een woning ter beschikking komt (wegens opzeg, overlijden, uitzetting,…) wordt deze
woning ter verhuring aangeboden aan de eerst gerangschikte kandidaat-huurder op de inschrijvingslijst.
Huurders die een contract tekenden in 2017 worden in de volgende tabellen opgesplitst volgens
gezinsgrootte, gezinstype, nationaliteit en leeftijd.

11.1. Gezinsgrootte
2013

2014

2015

2016

2017

Alleenstaande

32

11

21

10

12

2 personen

9

3

4

5

7

3 personen

5

4

5

4

5

4 personen

4

5

3

1

1

5 personen

1

0

0

2

2

6 personen

2

0

1

2

0

7 of meer

0

0

0

0

0

Totaal

53

23

34

24

27
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11.2. Gezinstype
2013

2014

2015

2016

2017

Alleenstaande

32

11

21

10

12

1 volwassene + kind(eren)

8

4

1

7

3

1 volwassene + kind(eren)

0

0

0

0

1

+

7

4

7

4

7

+

1

0

1

0

0

Paar zonder kinderen: 2

5

4

3

3

4

0

0

1

0

0

53

23

34

24

27

+ bijwoner
2

volwassenen

kind(eren)
2

volwassenen

kind(eren) + bijwoner
volwassenen
Paar zonder kinderen +
bijwoner
Totaal

11.3. Nationaliteit
2013

2014

2015

2016

2017

Belgische nationaliteit

36

14

22

16

15

Niet-Belgen en E.U. burgers

4

2

6

3

3

Niet-Belgen en niet E.U. burgers

13

7

6

5

9

Totaal

53

23

34

24

27

11.4. Leeftijd
2013

2014

2015

2016

2017

Jonger dan 21 jaar

2

2

0

0

3

Van 21 tot 30 jaar

11

8

7

1

1

Van 31 tot 40 jaar

12

4

9

7

5

Van 41 tot 50 jaar

9

5

4

6

4

Van 51 tot 60 jaar

6

2

7

5

5

Van 61 tot 70 jaar

6

1

5

4

6

Ouder dan 70 jaar

7

1

2

1

3

Totaal

53

23

34

24

27
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strategische trajecten in 2017

VII.

Strategische trajecten in 2017

In 2017 werden een aantal strategische trajecten ontwikkeld, die grotendeels gekoppeld zijn aan de
strategische en operationele doelstellingen uit het ‘Draaiboek voor de prestatiebeoordeling van de shm’s’
van het Agentschap Wonen Vlaanderen enerzijds en aan het performantiedecreet anderzijds. Als sociale
huisvestingmaatschappij poogt EGEH daarmee haar beleid vorm te geven vanuit het kader van de
prestatiebeoordelingssystemen. Daarbij wordt door een visitatiecommissie beoordeeld of de maatschappij
voldoende werk maakt van de doelstellingen vanuit het Vlaams Sociale Huisvestingsbeleid. In die optiek poogt
EGEH in haar operationele aansturing werk te maken van de aanbevelingen teneinde een positieve
beoordeling te bekomen en in het verlengde daarvan haar erkenning als sociale huisvestingmaatschappij te
behouden. In die optiek werden een zevental strategische trajecten ontwikkeld die worden toegelicht en die
in 2018 verder worden uitgerold.

1. Fusietraject
De voorbereidende fusiegesprekken werden opnieuw opgestart in maart 2017, nadat de nieuwe directeur en
voorzitter waren aangesteld door de RvB van EGEH. Het doel was de opmaak van een intentieverklaring en
die na het zomerverlof te formaliseren door de goedkeuring van de verklaring door de beide Raden van
Bestuur van Mijn Huis Harelbeke en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne. Door het formaliseren van de
intentieverklaring kon de juridische fusieoperatie opgestart worden.
Er werd in functie van een fusietraject naast een voorontwerp van intentieverklaring eveneens een draaiboek
ontwikkeld in functie van de juridische fusie en een retroplanning. In het voorontwerp van de
intentieverklaring werden een 7-tal principes weerhouden: het belang van de huurders, het belang van het
personeel (CAO 32bis), het belang van een gemeentelijk draagvlak, een billijke kostenverdeling,
duurzaamheid van de fusiemaatschappij (in kader van projecten), billijke waardebepaling en een
evenwichtige samenstelling van de RvB en het DC van de fusiemaatschappij.
Na het zomerverlof werd een fusietraject echter on-hold gezet, gezien de vragen die vanuit Mijn Huis rezen
betreffende de staat van het patrimonium van Eigen Gift Eigen Hulp. Aangezien een fusie vanuit deze context
niet meer realiseerbaar leek tegen 1 januari 2019, heeft EGEH uitstel van fusie gevraagd bij de Vlaamse
minister van Wonen L. Homans. Het dossier tot aanvraag van uitstel werd goedgekeurd door de Raad van
Bestuur in december 2017 en werd tijdig – voor 31 december 2017 – aan het Agentschap Wonen Vlaanderen
bezorgd. Een formele bevestiging van het uitstel wordt in 2018 verwacht.
In navolging van het tijdelijk stopzetten besliste de RvB in oktober 2017 om de operationele kern van EGEH
opnieuw naar de kantoren in Kuurne te verhuizen en te versterken. Daarom werd overgegaan tot de
aanwerving van een extra medewerker vanaf 1 januari 2018. Een aanwervingsprocedure werd daartoe

43

opgestart. Tenslotte werden van 1 november 2017 ook de openingsuren en de telefonische bereikbaarheid
van EGEH aangepast teneinde de bereikbaarheid voor de huurders te optimaliseren.

2. Strategisch traject: een doelstellingengerichte organisatie
In het najaar werd op grond van het draaiboek ‘Draaiboek voor de prestaties van een shm’ een strategisch
traject uitgetekend met als doel om in het jaar 2018 stapsgewijze een traject uit te tekenen waarbij het in de
bedoeling ligt om EGEH de vorm te laten aannemen van een performante en doelstellingengerichte
organisatie in de lijn van de aanbevelingen van het vermelde draaiboek. Het realiseren van de vooropgestelde
doelstellingen is van belang voor de erkenning van de maatschappij als sociale huisvestingmaatschappij.
In het kader van dit strategisch traject werd het Draaiboek grondig nagelezen wat resulteerde in een nota
met 219 concrete prestatievelden waarop EGEH dient te presteren. Deze prestatievelden hebben betrekking
op de kwaliteit en de uitbouw van het patrimonium, de onderhouds- en herstellingswerken, het beleid
betreffende de sociale leefbaarheid van de maatschappij, de financiële gezondheid van de maatschappij en
de klantgerichte aanpak. Het draaiboek vindt reeds zijn vertaling in de aanpak in 2017:
-

Kwaliteit en uitbouw van het patrimonium en het onderhouds- en herstellingsbeleid: strategisch traject 3
(renovatie en herstelling, cf. onder)

-

Het beleid betreffende de sociale leefbaarheid van de maatschappij: deels strategisch traject 3 (bijv.
opname sociale analyse in de projectdefinitie spijker en Schardauw) en traject 5 (huurdersparticipatie)

-

De financiële gezondheid van de maatschappij: cf. strategisch traject 4 (financieel beleid)

-

De klantgerichtheid van EGEH: cf. strategisch traject 5 van de huurdersparticipatie en 6

de

strategische

traject betreffende het communicatiebeleid (bijvoorbeeld de uitbouw van een klantgeoriënteerde
website).
Om deze strategische doelstellingen verder door te vertalen in de operationele werking van de maatschappij,
werden in het najaar van 2017 ook voorbereidende stappen genomen om vanaf het voorjaar 2018 van start
te gaan met een jaarplan voor de aansturing van de medewerkers in EGEH.

3. Strategisch renovatie- en investeringstraject
3.1.

Aanvangsfase

Een strategisch renovatie- en investeringstraject is gelieerd aan het fusietraject. In het kader van een
fusietraject ontstond al vlug het inzicht dat EGEH werk zal moeten van toekomstgerichte investerings- en
renovatievisie teneinde de kwaliteit van het patrimonium van EGEH te optimaliseren. Bij het aantreden van de
nieuwe voorzitter en directeur in het voorjaar 2017 werden de volgende projecten van EGEH vernoemd als
op te volgen in de nabije toekomst in het licht van een fusie:
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• De verwarmingsproblematiek in Ter Groene Boomgaard: in 2013 werden in TGB nieuwe CV-ketels geplaatst
door Deneckere/Arkas voor een bedrag van ongeveer 230 000 EUR. Er werden echter heel wat problemen
vastgesteld na de installatie van de nieuwe CV’s. Tot eind 2015 kwam de aannemer tussen in het kader van
de wettelijke garantie. Daarna werden alle herstelkosten doorgerekend aan de maatschappij die het
kostenplaatje sterk zag stijgen. Eind maart 2017 werden de eerste stappen gezet om voorliggende
problematiek op te lossen in het belang van de huurders en werd ook een raadsman aangesteld.
•

ERP 2020: installering CV’s: om te voldoen aan ERP2020, het Vlaamse energierenovatieprogramma dringt

zich een inhaalbeweging op omdat 86 gezinswoningen nog niet van een centrale verwarming zijn voorzien.
Het lag in de bedoeling om op korte termijn een renovatieplanning op te stellen tot een snelle realisatie
van het globale ERP2020-programma. De kostprijs werd geschat op 720 000 EUR en werd in de
projectenlijst van de VMSW opgenomen.
• Project De Vlastuin: het voorontwerp bouw van het project werd reeds goedgekeurd door de VMSW. In
het werkjaar 2016 werd een voorontwerp ingediend voor nazicht bij de sectorarchitect van de VMSW en
onze maatschappij. De kostprijs voor het project werd geraamd op 4.743.000 euro, zijnde 97,2% van de
maximumprijs (simulatietabel VMSW). Het dossier moet in 2017 geactiveerd worden ter voorbereiding
van het luik infrastructuur. De gesprekken met de architecten, gemeente en VMSW dienden dus
heropgestart te worden nadat de opvolging sedert de zomer van 2016 tot stilstand was gekomen.
• Spijker en Schardauw en vernieuwing van de keukens: in de wijk Spijker en Schardauw ligt een
vernieuwingsproject voor van de keukens. Er werden reeds een 10-tal keukens vernieuwd. Het lag in de
bedoeling de ongeveer resterende 140 keukens te vernieuwen via een groepsaanpak. Voor deze
deelrenovatie werd een budget voorzien van ongeveer 490 000 EUR.
• Gronden Koolakker, Kasteelstraat en Pouckeweg: het lag in de bedoeling om op beide gronden bijkomende
huurwoningen te realiseren. Inzake het project De Pouckeweg onder voorbehoud van de afloop van de
gerechtelijke procedure tegen de NV Huyzentruyt. Met betrekking tot het project Koolakker en
Kasteelstraat onder voorbehoud van de aankoop van de gronden aan de VMSW, die ze indertijd had
aangekocht in het kader van de sociale last.
Bepaalde van deze intenties werden ook opgenomen in een het eerste voorontwerp van intentieverklaring van
een mogelijke fusie tussen Mijn Huis Harelbeke en EGEH (dd. 11 september 2016).
De indruk ontstond dat deze projecten veel eigen middelen zouden vergen van EGEH zonder uitzicht op
duurzame oplossingen. De deelrenovatie keuken in Spijker en Schardauw en de integratie van CV’s-Ketels in
de resterende woningen betekenen op lange termijn geen duurzame kwaliteitsverbetering maar zouden toch
veel eigen middelen vergen.
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3.2.

Naar een performante en duurzame aanpak

Shm’s worden vandaag de dag beoordeeld door een Visitatiecommissie op het leveren van prestaties. Deze
prestaties vinden hun oorsprong in strategische doelstellingen of ‘prestatievelden’. In het licht van een
investerings- en renovatievisie zijn er drie doelstellingen rechtstreeks van een groot belang (cf. strategisch
traject 2):
(1)

De shm draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen

(2)

De shm realiseert woningen van een goede kwaliteit

(3)

De shm realiseert betaalbare woningen

Een grondige visie op investering en renovatie ontwikkelen is een werk van lange adem dat in principe nooit
af is en waar heel wat aspecten in rekening moeten gebracht worden. Het lag in de bedoeling een investeringsen renovatievisie te ontwikkelen die met de aanbevelingen van de toezicht houdende instanties rekening
houdt. Volgende aandachtspunten werden meteen als basis genomen voor de ontwikkeling van een
toekomstvisie:
•

De gemeente Kuurne stelt een BSO voorop van 11%.

•

Een shm moet bijdragen in functie van haar financiële draagkracht.

•

Een constant ritme aan investeringen is best voor de financiële leefbaarheid van een shm.

•

De aankoop van gronden omzichtig bekijken gezien het effect op de financiële draagkracht van de shm.

•

De verkoop van sociale woningen die geïsoleerde entiteiten vormen bij het patrimonium van EGEH en

waarvan de renovatiekost te hoog oploopt. Deze operatie begunstigt de liquiditeitspositie en investeringsbasis
van EGEH.
•

Toekomstige woningen moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode (cf.

programmatiecyclus VMSW)
•

Aandacht voor het milieu met de realisatie van verdichtings- en inbreidingsprojecten

•

Bij het uittekenen van nieuwe projecten moet de shm rekening houden met de wachtlijstanalyse.

•

Bij het realiseren van nieuwe projecten moet men waar mogelijk oog hebben voor de aanwezigheid van

diensten of welzijnsorganisaties.
•

Strategiebepaling bij het onderhoud van woningen: welke werken worden uitbesteed of in eigen regie

genomen.
•

Financiële aftoetsing van de onderhoudsplanning (onderhoudsplan van minstens 5 jaar)

•

Via huurdersparticipatie- en communicatietrajecten de huurders waar mogelijk betrekken bij de te

ontwikkelen projecten.
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Op grond van deze aandachtspunten werd een ’12-punten-plan’ ontwikkeld in het najaar van 2017. Dit plan
omhelst de visie van EGEH op de toekomstige projecten van de maatschappij. Mogelijke nieuwe projecten
worden in functie van hun realisatie afgetoetst aan deze 12 criteria. Het 12-puntenplan maakt deel uit van
investerings- en renovatieplan waarvan de opmaak is opgestart in het najaar van 2017.

3.3.

Strategische opmaak van het strategisch investerings- en renovatieplan van

EGEH
In het najaar van 2017 werd in functie van de opmaak van een investeringsplan een strategische aanpak
ontwikkeld met de volgende fases:
1.

Patrimoniumanalyse. Het patrimonium van EGEH moet geanalyseerd worden om de sterktes en zwaktes

van het patrimonium in kaart te brengen. Doel van het plan is finaal de zwaktes van het huidige patrimonium
aan te pakken. Deze fase werd opgestart in augustus 2017 en diende afgerond te zijn tegen eind 2017.
2.

Opstart strategieontwikkeling: afbakening van objectieven, doelen en initiatieven. Tijdens en na de

analyse van de sterktes en zwaktes van het patrimonium ligt het in de bedoeling om initiatieven te formuleren
gericht op de stelselmatige optimalisering van de staat van het patrimonium. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen:
-

Initiatieven op korte termijn: initiatieven o.a. gericht op de aanpak frictieleegstand.

-

Initiatieven op langere termijn: toekomstige initiatieven die voorzichtige benadering vergen, zowel
technisch, sociaal en financieel. Het ligt in de bedoeling om betreffende deze initiatieven vanaf april 2018
in overleg te treden met de voornaamste stakeholders (VMSW, gemeente en OCMW)

3.

Financiële projectie van de projecten in functie van de financiële leefbaarheid. de projecten worden

geïntegreerd in de financiële tool ter bewaking van de financiële gezondheid van EGEH. (cf. 3) Deze fase wordt
gelijklopend met fase 1 en 2 tot ontwikkeling gebracht.
4.

Bepaling van het geconsolideerde beleid voor investering- en renovatie binnen EGEH: na een technisch

en financieel zicht op de diverse projecten komt de fase waarin er door de belangrijkste stakeholders (in de
eerste plaats de gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid) keuzes zullen moeten gemaakt worden
over de uit te voeren projecten. In deze fase komt de globale strategie-implementatie tot stand.
5.

Continue monitoring en evaluatie. 3 fundamentele uitgangspunten worden opgevolgd:

-

Financiële opvolging: ter bewaking van de financiële leefbaarheid van EGEH

-

Huurdersparticipatie: in functie van de timing van projecten een benadering en timing bepalen om de

betrokken bewoners te betrekken.
-

Communicatie: bewoners tijdig verwittigen over de plannen van de werken (cf. huurdersparticipatie) en

ook de projecten op de website plaatsen onder een nog te ontwikkelen rubriek ‘projecten’
(www.eigengifteigenhulp.be)
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In het najaar van 2017 werd van de eerste 3 fases werk gemaakt en zal het globale traject, met uitbreiding van
traject 4 en 5 verder gezet worden.

3.4.

Eerste conclusies: clusterstrategie, afbakening initiatieven en voorbereiding

A. Clusterstrategie
Inzake het globale patrimonium van Eigen Gift Eigen Hulp kon in het najaar van 2017 op grond van de
patrimoniumanalyse (stap 1) een clusterstrategie ontwikkeld worden. Het

patrimonium werd daarbij

opgedeeld in vier grote clusters:
(1)

CLUSTER 1 - De wijk Spijker en Schardauw. Dit wooncomplex met 153 wooneenheden maakt een klein

derde uit van het patrimonium in Kuurne. Deze wijk vormt ontegensprekelijk een technische, sociale en
financiële uitdaging voor Eigen Gift Eigen Hulp. Betreffende dit wooncomplex dienen zich maatregelen aan op
korte en lange termijn. Daarbij geldt de uitdaging dat hoe meer middelen er gaan naar het korte termijntraject,
des te minder middelen zijn er voor duurzame investeringen.
(2)

CLUSTER 2 - Het centrum. Het centrum van Kuurne is het recentste patrimonium van Eigen Gift Eigen

Hulp. Met deze projecten heeft Eigen Gift Eigen Hulp ontegensprekelijk zijn steentje bijgedragen tot de stadsen dorpskernvernieuwing van Kuurne. Op heden vinden we er volgende wooncomplexen: Andries, De Zwingel,
De Repel, De Brakel, De Slijter en de woonwijk Ter Groene Boomgaard. Binnen de regio van het centrum ligt
het in de bedoeling om het nieuwbouwproject De Vlastuin voor 2021 te realiseren (34 wooneenheden).
(3)

CLUSTER 3 – Gezinswoningen. Het Kuurnse patrimonium wordt gekenmerkt door grondgebonden

gezinswoningen die verspreid liggen rond het centrum van de gemeente. Deze woningen zijn hoofdzakelijk
gebouwd voor 1970. Deze woningen voldoen vandaag niet aan de Vlaamse kwaliteitsnormen en ook op het
vlak van ERP2020 moet er in deze woningen nog een inhaaloperatie ingezet worden met 86 woningen die op
vandaag geen centrale verwarming hebben.
(4)

CLUSTER 4 – Hoevewijk. Deze wijk omvat het recent gerenoveerde Rodekruisplein en de 6 woningen van

het Erf. Het eerste complex vergt in de nabije toekomst geen grote investeringskost op korte termijn. De
woningen voor het Erf kunnen op middellange termijn wel het voorwerp uitmaken van een groepsaanpak,
alhoewel dat op korte termijn geen urgent karakter heeft.
Uit de patrimoniumanalyse kon afgeleid worden dat voornamelijk in cluster 1 en 3 de grootste uitdagingen
gelegen zijn.
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B. Objectieven
In het najaar van 2017 werden een aantal investeringsobjectieven ontwikkeld om de kwaliteit van cluster
1 en cluster 2 te optimaliseren.
• OBJECTIEF 1: EGEH streeft ernaar om het totale patrimoniumbestand te laten stijgen tot ongeveer 520 à
530 wooneenheden (cf. woonplan Kuurne sociaal woonbestand is 11%). Dit objectief zal tot stand komen
doorheen het realiseren van de initiatieven binnen de onderstaande strategische objectieven.
• OBJECTIEF 2: op korte termijn moet de her-verhuring opgedreven en de frictieleegstand in Spijker &
Schardauw aangepakt worden.
• OBJECTIEF 3: op lange termijn moet er een masterplan ontwikkeld worden voor het wooncomplex Spijker
& Schardauw om vanuit een vernieuwde visie het hoofd te bieden aan de technische en sociale
problematiek in deze wijk.
• OBJECTIEF 4: ter versterking van de centrumfunctie binnen het bestaande patrimonium van EGEH wordt
de realisatie van het project De Vlastuin tegen 2021 verder gezet.
• OBJECTIEF 5: EGEH ontwikkelt een nieuwe visie op de gezinswoningen binnen het patrimonium van EGEH
waarbij:
(1) De maatschappij een einde maakt aan het versnipperd bestand van de gezinswoningen op heden.
(2) er naar gestreefd wordt om in de renovatie- en vernieuwingstrajecten de inbreidingsmogelijkheden te maximaliseren.
(3) in de ontwerpfase van projecten een maximale verdichting wordt gerealiseerd om de beschikbare
ruimte optimaal aan te wenden. De aankoop van gronden moet ook aansluiting vinden met deze
filosofie om te vermijden dat nieuwe versnippering tot stand komt.

C. Voorbereidingen in het najaar 2017
C.1. Cluster 1: Spijker & Schardauw
In het najaar van 2017 werden ter realisatie van de bovenstaande objectieven reeds een aantal stappen gezet.
Ten behoeve van het korte termijn objectief in Spijker en Schardauw kaderend in de aanpak tegen
frictieleegstand, werd besloten het herstel van de structureel leegstaande wooneenheden aan te pakken met
de inschakeling van een externe aannemer. Daartoe werden bij 3 aannemers gevraagd een offerte op te maken
voor het herstel van een appartement. De Raad van Bestuur van december 2017 wees de opdracht toe aan
Bvba Niels Lutin uit Vichte.
In functie van het lange termijn objectief in Spijker en Schardauw werkten de directeur en de voorzitter van
EGEH een projectdefinitie uit over de technische, publieke en sociale uitdagingen in de wijk Spijker en
Schardauw. Deze projectdefinitie dient als uitgangspunt voor het ontwerpen van een nieuwe visie van de wijk
in de vorm van masterplan. Het ligt in de bedoeling deze projectdefinitie in het voorjaar van 2018 te finaliseren
en vervolgens een vervolgtraject voor te bereiden met de betrokken experten van de VMSW.
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C.2. Cluster 2: Centrum
De Vlastuin:
Ter versterking van de centrumfunctie van EGEH staat de realisatie van het Project De Vlastuin voorop. In het
werkjaar 2017 werden 2 vergaderingen georganiseerd met de VMSW en de architecten, de gemeente en
EGEH in functie van de aanleg van de openbare ruimte van het project De Vlastuin. Tal van documenten
werden voorbereid (bodemattest, intentieverklaring van de gemeente, attest i.f.v. subsidie en
tenlasteneming voor de aanleg of aanpassing van de wooninfrastructuur, document opdrachtgever EGEH,
enz.). Er werd door OVAM een negatief bodemattest afgeleverd waardoor er in het voorjaar van 2018 een
oriënterend bodemonderzoek zal moeten uitgevoerd worden. In dit verband werden een drietal offertes
opgevraagd en de RvB van december 2017 wees de opdracht toe aan Group Van Vooren uit Zelzate. In functie
van de realisatie van het project werd vanuit EGEH ook een sloopdossier voorbereid van Gen. Eisenhower 18
en 20 en de Noote vanuit EGEH. Ten gevolge van het project De Vlastuin kon de Kuurnse Harmonie verhuizen
naar zaal Bonaerde van EGEH aangezien hun vroegere onderkomen De Noote zal gesloopt worden. Ten
tweede zal in het voorjaar van 2018 eveneens een gesprek gepland worden met de secretaris en voorzitter
van het Sociaal Huis aangezien Gen. Eisenhower 18 en 20 verhuurd worden als bufferwoningen aan het
Sociaal Huis. In functie van de goede samenwerking op lokaal niveau heeft EGEH de intentie uitgesproken na
te gaan of EGEH andere wooneenheden binnen haar patrimonium als bufferwoning kan aanbieden aan het
Sociaal Huis van Kuurne.
Herstel CV’s Ter Groenen Boomgaard:
Een tweede traject binnen deze cluster had betrekking op het herstel van de CV’s in Ter Groenen Boomgaard.
In 2013 werden de CV-ketels vernieuwd van de gelijkvloerse appartementen in Ter Groen Boomgaard. Vier
jaar later duiken veel problemen met huurders die veelvuldig zonder verwarming en warm water zitten. EGEH
ziet zich geconfronteerd met hoge herstelkosten ondanks het feit van de aanzienlijke investering vier jaar
voordien. Oorzaak is het niet plaatsen van een externe warmtewisselaar tijdens de werkzaamheden in 2013
met dichtslibben van de CV’s tot gevolg. Op 21 maart 2017 heeft EGEH samengezeten met het studiebureau
en de aannemer die in 2013 de werken hebben uitgevoerd. Bedoeling is om het probleem op te lossen in 26
gelijkvloerse appartementen en tevens de verantwoordelijkheid en de ontstane kosten billijk te verdelen
tussen EGEH, de aannemer en het studiebureau. Er werd een voorstel gedaan vanuit EGEH om de herstellingen
uit te voeren voor 1000 EUR per ketel. Op 3 april kreeg EGEH een tegenvoorstel van de aannemer van 1400
EUR per ketel, wat voor EGEH onaanvaardbaar was. De Raad van Bestuur van april en mei 2017 wilden echter
een minnelijke oplossing. Eind mei 2017 kreeg EGEH een nieuw voorstel van 1200 EUR per CV-ketel.
Ondertussen voerde een andere aannemer dringende herstellingen uit en werd aan deze partij gevraagd een
technisch verslag op te maken. Het technisch verslag wees er op dat het ontbreken van een externe wisselaar
de problemen verklaarde.
De RvB van juni 2017 keurde het voorstel goed om op grond van dit technisch verslag een raadsman aan te
spreken die de belangen van EGEH kon verdedigen en op korte termijn een aanpak te bespreken. EGEH heeft
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in de zomermaanden ook het ingenieursbureau Demac uit Harelbeke aangesteld voor de opmaak van een
bijkomend technisch verslag dat het plaatsen van een externe wisselaar en het jaarlijks spoelen van de
leidingen als oplossing vooropstelde. Op grond van dit technisch verslag dd. 18 september 2017 werden de
aannemer en het studiebureau opnieuw uitgenodigd om rond te tafel te zitten samen met de raadsman en
het studiebureau Demac. Het advies van de raadsman luidde dat de aannemer en het studiebureau in functie
van het juridisch verhaalrecht de kans moesten krijgen over te gaan tot een minnelijke uitvoering van de
bevindingen in het technisch verslag.
In functie van een minnelijke uitvoering van de herstellingswerken luidde het advies van de raadsman een
expertise te laten uitvoeren in functie van de tegensprekelijke vaststellingen. Deze expertise vond plaats op
13 oktober 2017 om 14u in TGB 33 in de aanwezigheid van de raadsman van EGEH (meester P. Dewaele),
ingenieurskantoor (Demac), voorzitter, technische dienst en directeur van EGEH, Deneckere bvba en Arkas
vergezeld van hun verzekeringsexpert. De uitkomst van deze expertise luidde dat Arkas/Deneckere een
becijferd voorstel tot oplossing zou overmaken aan EGEH tegen 23 oktober 2017. Bedoeling is de werken zo
vlot mogelijk te laten uitvoeren door Arkas en Deneckere en na de uitvoering van de herstellingen de partijen
weer aan tafel te brengen om een overeenkomst te bekomen over de verantwoordelijkheid die iedere partij
op zich neemt (Arkas/Deneckere en EGEH). Indien een minnelijk vergelijk niet mogelijk is zal EGEH een
juridische procedure opstarten onder leiding van haar raadsman.
Op 20 november 2017 zaten de voorzitter en directeur van EGEH opnieuw samen met hun raadsman, Arkas
en Deneckere om een offerte te bespreken en in functie van de opmaak van een technisch verslag door Arkas
en Deneckere om een definitieve oplossing voor de CV-problematiek vast te leggen. Uit het overleg werd
overeengekomen dat de aannemer en het studiebureau tegen 22 november 2017 het verslag bezorgen en
Deneckere een planning bezorgt voor de herstellingswerken zodat EGEH de betrokken huurders tijdig kan
verwittigen. De RvB van december 2017 verklaarde zich akkoord met de bezorgde offerte en het voorstel van
oplossing dat ook werd goedgekeurd door Demac. Op advies van de raadsman zullen de werken eerst
uitgevoerd worden om daarna het verantwoordelijkheidsvraagstuk op te nemen en bij ontstentenis een
juridische procedure op te starten. De herstellingswerken zouden door Deneckere aangevat worden in januari
2018.

C3. Cluster 3: gezinswoningen
Ter realisatie van de nieuwe strategie der gezinswoningen binnen het patrimonium van EGEH (verkoop
woningen geïsoleerd binnen het patrimonium met een te hoge renovatiekost, realiseren van nieuwbouw die
voldoet aan de hedendaagse woningkwaliteiten, einde maken aan versnippering van het patrimonium van
EGEH en milieubewuste benadering door het streven naar vervangings- en verdichtingsbouw) werd in eerste
instantie na de patrimoniumanalyse een lijst opgemaakt van woningen die via openbare verkoop zullen
verkocht worden. Deze operatie werd opgestart op 4 december 2017 met de verkoop van de woning Elfde
Julilaan 22 te Kuurne door notaris K. Vuylsteke uit Kuurne. Voorts werd in het kader van de bij de VMSW
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lopende procedure Design en Build een afspraak gemaakt met Arch.-ir. Piet Sileghem uit Zwevegem ter
voorbereiding van een project dat betrekking heeft op de gezinswoningen in Nieuwenhuyse, Kasteelstraat en
Vlasbloemstraat. Gezien deze procedure op zijn einde loopt op 14 maart 2018, wordt de voorbereiding en
uittekening van een project geactiveerd en kon eind 2017 een eerste ontwerp van P. Sileghem ingezien
worden. In het voorjaar van 2018 wordt de uitwerking van het project verdergezet en worden de nodige
contacten gelegd met de VMSW, de gemeente, de stedenbouwkundigambtenaar van Kuurne, etc.

4. Financieel traject
In de loop van 2017 werd in functie van een strategisch financieel beleid een financieel plan ontwikkeld. Daarbij
werd vormgegeven aan een financiële boordtabel en aan de invoering van ratio-analyse.

4.1.

Ontwikkeling van een financiële boordtabel

Een financiële boordtabel werd ontwikkeld teneinde een inschatting te kunnen maken van de toekomstige
financiële situatie, mede in het licht van de ontwikkeling van een strategisch investerings- en renovatieplan,
dat naast een technische ook een financiële analyse vergt. In het kader van de cashpositie en de financiële
leefbaarheid van een shm is het van belang om op lange termijn te plannen hoe de uitgaven zich verhouden
tot de voorziene inkomsten. In de financiële boordtabel wordt rekening gehouden met de operationele
activiteiten (huurinkomsten, onderhoud en herstel, personeelskosten, enz.) en de investerings- en
financieringsplanning (financiële projectie van de toekomstplannen uit het investerings- en renovatieplan, cf.
2). In de financiële boordtabel wordt de resultatenrekening, de balans en de liquiditeitssituatie van EGEH in
beeld gebracht tot 2047 (30 jaar).
Dergelijke financiële boordtabel is van fundamenteel belang om te kunnen oordelen of nieuwe projecten
kunnen gerealiseerd worden rekening houden met de financiële draagkracht van de shm. De VMSW, die de
projecten van de shm financiert, zal de toekomstige evolutie van de liquide middelen controleren om in te
schatten of de shm de investeringen op lange termijn terug kan betalen. Gezien het belang van een goed zicht
op de financiële situatie maakt de financiële planning deel uit van het investerings- en renovatieplan. Vooraleer
nieuwe projecten in de steiger gezet worden, moet de financiële boordtabel toelaten een oordeel te vellen of
een individueel project op lange termijn de liquiditeitspositie en financiële positie van de shm niet ondermijnt.

4.2.

Ratio-analyse

Gezien het belang van de liquiditeit, zullen we jaarlijks de ratio’s monitoren op grond van de liquiditeit, maar
eveneens deze van de resterende kasstroom, de solvabiliteit en de rendabiliteit. Het is belangrijk om na te
gaan hoe deze ratio’s evolueren.
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A.

Liquiditeit
Liquiditeitsratio

2017

2016

I Beschikbare middelen

3 518 663,01

3 110 872,36

II Schulden minder dan één jaar

1 070 213,02

984 379,22

Liquiditeitsgraad (I / II)

3,28

3,16

We wensen deze ratio echter nog te corrigeren. Sinds 2008 worden de huurwaarborgen van huurders
opgenomen op een aparte rekening-courant bij de VMSW. Deze waarborgen zijn eigendom van de huurder en
moeten terugbetaald worden op het einde van de huurovereenkomst. Dat betekent dat deze middelen niet
mogen aangewend worden om schulden op korte termijn te betalen. Zij moeten dus in mindering gebracht
worden van de beschikbare middelen van de vennootschap. In de volgende tabel voeren we deze correctie
door.
Liquiditeitsratio

2017

2016

Beschikbare middelen (balans)

3 518 663,01

3 110 872,36

(-) Huurwaarborgen

372 387,36

381 120,94

I Effectief beschikbare middelen

3 146 275,65

2 729 751,42

II Schulden minder dan één jaar

1 070 213,02

984 379,22

Liquiditeitsgraad (I / II)

2,94

2,77

Solvabiliteitsratio

2017

2016

I Eigen Vermogen

7 028 019,38

5 845 874,80

II Totaal Vermogen

33 241 166,45

33 480 119,65

Solvabiliteitsgraad [(I / II) * 100]

21,14%

17,46%

Resterende kasstroom

2017

2016

Resultaat van het boekjaar

1.140.784,76

36 317,18

Afschrijvingen

808 240,20

814 261,41

In resultaatname kapitaalsubsidies

- 45 797,28

-45 797,28

Geboekte voorzieningen

227 355,76

113 446,76

Niet-recurrente opbrengsten/kosten

- 1 090218,74

-133 532,33

B.

C.

Solvabiliteit

Resterende kasstroom

Onttrekkingen uitgestelde belastingen

-

3631,08

-

3631,08

Genormaliseerde cashflow

1 036 733,62

781 064,66

Schulden die binnen 1 jaar vervallen

756 531,27

743 555,24

RESTERENDE KASSTROOM

280 202,35

37 509,42
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D. Rendabiliteitsratio

E.

Rendabiliteitsratio

2017

2016

Genormaliseerde cashflow

1 036 733,62

781 064,66

Eigen Vermogen

7 028 019,38

5 45874,80

Liquiditeitsgraad [(I / II) * 100]

14,75%

13,36%

Conclusies

Op grond van de bovenstaande ratio’s, berekend op grond van de definitieve jaarrekeningen van de boekjaren
2016 en 2017, kan geoordeeld worden dat de financiële positie van EGEH gunstig evolueert. We moeten echter
rekening houden met het lage investeringsniveau van EGEH bij de interpretatie van deze cijfers. Bij een hoger
investeringspeil zal de schuldgraad van EGEH toenemen wat zijn impact heeft op de bovenstaande ratio’s. Het
zal er bij de investeringsbeslissingen op neerkomen de evolutie van de bovenstaande ratio’s nauwlettend in
de gaten te houden.

5. Traject huurdersparticipatie
Eén strategische doelstelling die de visitatiecommissie aan de shm’s oplegt, heeft betrekking op de participatie
van huurders. In functie van deze doelstelling ontwikkelde Eigen Gift Eigen Hulp vanuit haar sociale dienst in
2017 initiatieven om huurders bij het beleid van de shm te betrekken. EGEH beschouwt dergelijke initiatieven
dan ook als een fundamenteel onderdeel van de basisbegeleidingstaken van een shm. Bij de ontwikkeling van
deze initiatieven wordt ook vertrokken van het model van de participatieladder, een veel gehanteerd
stakeholdersmodel. We zetten hier de initiatieven op een rij op grond van de niveaus van de participatieladder.
Met deze initiatieven poogt EGEH huurders te bereiken buiten de reguliere werking van een shm (spreekuren
en huisbezoeken).

5.1.

De participatieladder: overzicht initiatieven 2017

Informeren (informatiesessies):

• Informatiesessie wijzigingen eigendomsvoorwaarde: in het kader van de wijzigingen van het Sociaal
Huurbesluit van 1 maart 2017 organiseerde EGEH twee informatiesessies voor huurders met een eigendom
op 13 juni 2017 en 12 september 2017. In totaal werden 7 huurders op die manier bereikt.
• Informatiesessie condens en schimmel Buurthuis ‘Spijker & Schardauw’: op 28 november 2017
organiseerde EGEH en het Buurthuis een infonamiddag voor de bewoners van S&S over condens (en
schimmel) en hoe te voorkomen. Er waren 27 huurders uit de wijk aanwezig op deze informatienamiddag
met koffie en taart aangeboden door EGEH en het buurthuis.
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Inspreken (enquête):

• Enquête reiniging regenputten De Brakel en De Slijter: in functie van de reiniging van de regenputten in de
betrokken appartementen kregen de bewoners eind november 2017 een bevraging toegestuurd.
Bedoeling was te polsen of de bewoners er voorstander van waren de regenputten door EGEH te laten
reinigen (met doorrekening in de huurlasten) dan wel of de huurder liever zelf instond voor de reiniging.
30 van de 36 huurders werden bereikt. 26 huurders zijn voorstanders van reiniging door EGEH, 4 huurders
waren tegen en 6 huurders bezorgden de bevraging niet terug. Op grond van de stem van de huurder voert
EGEH de reiniging door en wordt de kost doorgerekend in de huurlasten.

Consulteren (overleg met wederzijdse dialoog met huurders):

• Bewonersraad Spijker & Schardauw: op 22 mei 2017 vond een bewonersraad plaats waarop naast het
buurthuis en EGEH ook 13 huurders aanwezig waren. De bedoeling van de bewonersraad is om in
samenspraak en in overleg met huurders de sociale leefbaarheid op de wijk Spijker en Schardauw te
bewaken.
• Tweewekelijk overleg Spijker & Schardauw: in oktober 2017 werd een tweewekelijks vrijdagoverleg tot
stand gebracht in het buurthuis van Spijker & Schardauw. De buurtwerkster, de sociale dienst en de
directeur van EGEH en een aantal bewoners van de wijk zijn op het overleg aanwezig. Finaliteit van het
overleg is bewaking op regelmatige basis van de sociale leefbaarheid van de wijk. De huurders fungeren
daarbij als ‘het oog’ ter bewaking van de veiligheid en de leefbaarheid. Het overleg kwam in 2017 vijf keer
samen.
• Overleg huurders eigendom en directie naar aanleiding van infosessies eigendommen (cf. 1): op 13 juni
2017 kregen huurders met een eigendom de kans om hun specifieke context te schetsen betreffende de
eigendom in een persoonlijk gesprek met directeur, voorzitter en de sociale dienst van EGEH. De huurders
vroegen EGEH in de mate van het mogelijke gebruik te maken van haar recht uitstel te verlenen.
• Huisbezoeken in functie van de onderbezettingspremie: uit een oplijsting bleek dat 16 huurders in een te
grote woning verbleven. Deze huurders kregen reeds een bezoek aan huis door Hanne. Uit die
huisbezoeken bleken 13 huurders niet meer bereid te verhuizen en dus de bijkomende premie te betalen.
3 huurders schreven zich in voor een woning conform de rationele bezetting.

Samenwerken (gezamenlijke planningsactiviteit):

•

Werkgroep buurtfeest Spijker & Schardauw: een overlegforum met de buurtwerker, personeel van EGEH
en bewoners van Spijker & Schardauw hebben samen het buurtfeest georganiseerd dat plaatsvond op
zaterdag 26 augustus 2017 om 12u. Op het feest waren een 80-tal bewoners van de wijk aanwezig.

•

Opruimacties Spijker & Schardauw: op zondag 5 maart 2017 en zaterdag 14 oktober 2017 vonden er in
Spijker en Schardauw zwerfvuilacties plaats. Naast de buurtwerker en de huisbewaarder van EGEH waren
er een 40-tal bewoners betrokken bij deze actie naast tal van kinderen uit de wijk;
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•

Samenwerkingsakkoord EGEH en Buurthuis Spijker & Schardauw: in samenwerking met het buurthuis van
Spijker en Schardauw werd een samenwerkingsplan opgemaakt met afspraken over initiatieven en
budgetten gericht op de bevordering van de sociale leefbaarheid in Spijker en Schardauw. Het
samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd door de RvB van Eigen Gift Eigen Hulp en de OCMW-raad. Het
samenwerkingsplan werd bijna volledig uitgevoerd (met uitzondering van het Klare Taal-traject, cf. 6.2.).
Op het eind van 2017 werd het geëvalueerd. Deze evaluatie diende als basis voor de opmaak van het
samenwerkingsplan 2018 dat in het najaar van 2017 werd voorbereid.

Delegeren en zelfbestuur:

In 2017 werden op dit niveau geen initiatieven genomen. Het ligt echter in de bedoeling om in 2018 een
voorbereidend traject op te starten in functie van de oprichting van een Huurdersadviesraad?

5.2.

Conclusies

Deze trajecten waren in 2017 goed voor ongeveer 140 huurderscontacten buiten het reguliere circuit van
EGEH (huisbezoeken, contacten tijdens openingsuren kantoor). In 2018 wordt dit traject verder in ontwikkeling
gebracht.

6. Communicatietraject
In 2017 werd in EGEH ook werk gemaakt van de interne en externe communicatie, buiten de bestuurlijke (RvB
en DC) en gemeentelijke overlegfora (lokaal woonoverleg, overleg Gemeente- Sociaal Huis – EGEH). In dit
verband kan 1 initiatief vermeld worden binnen de interne communicatie (6.1) en 2 initiatieven die verband
houden met de externe communicatie (6.2.). Het communicatietraject wordt in 2018 verder uitgewerkt.

6.1.

Tweewekelijke personeelsoverleg

In april 2017 werd een tweewekelijks overleg opgestart in Eigen Gift Eigen Hulp met alle medewerkers van
Eigen Gift Eigen Hulp (directeur, financiële medewerker, technische medewerkers, sociale medewerkers en
technische medewerkers). Bedoeling van het overleg is de opvolging van de beslissingen van de RvB en het DC
en de periodieke opvolging van de operationele werkzaamheden van EGEH. In 2017 vond dit overleg 14 keer
plaats.

6.2.

Opstart Traject Klare Taal

In het samenwerkingsplan 2017 van EGEH en het Buurthuis werd ook een Klare Taal-traject als initiatief
opgenomen. Gezien er veel huurders in Spijker & Schardauw anderstalig zijn, wenst de sociale dienst van EGEH
ook aandacht te hebben voor anderstaligen in de wijk. In het najaar van 2017 werden vanuit de sociale dienst
reeds voorbereidende stappen gezet: er werd een her talen van de brieven opgestart en in dit verband werd
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er ook contact opgenomen met de sociale dienst van Eigen Haard Zwevegem, die op dit traject reeds
inspanningen had geleverd in samenwerking met vzw Open School.

6.3.

Website Eigen Gift Eigen Hulp

Vanuit personeelshoek kwam terecht de opmerking dat heel wat huurders de vraag stelden of er informatie
kon bekomen worden op de website van Eigen Gift Eigen Hulp. Eigen Gift Eigen Hulp had tot dan toe geen
website. De RvB van november 2017 zette het licht op groen om een website te ontwikkelen. In het najaar
van 2017 werden door de medewerkers en directeur teksten aangemaakt en werd contact opgenomen met
een drietal webdesigners voor een bespreking en de opmaak van een offerte. De RvB van december 2017
wees de opdracht toe aan Artwerk uit Otegem-Zwevegem. De website zal ontwikkeld en gelanceerd worden
in het voorjaar van 2018.

7. Technisch traject
Het technisch traject werd in 2017 vormgegeven door de opmaak van het investerings- en renovatieplan (cf.
4). Om het jaarverslag van 2017 te kunnen vergelijken met het verslag uit 2016, wordt het technisch beleid
uitgetekend op grond van de structuur van het verslag van 2016.
1) Onderhoud van het bestaand patrimonium: het onderhoud van het patrimonium kwam in 2017
hoofdzakelijk tot stand vanuit de werking van de technische dienst. In 2017 wordt in het kader van het
onderhoud van het patrimonium een onderhoudsplanning uitgewerkt die geïntegreerd zal worden in het
investerings- en renovatieplan van EGEH.
2) Aankoop van projectgronden en/of kavels: Er werden in 2017 geen projectgronden aangekocht, gezien
vanuit het beleid werd geopteerd voor de opmaak van een geconsolideerd en toekomstgericht
investerings- en renovatieplan waaruit in het komende jaar mogelijk kan beslist worden gronden
strategisch aan te werven.
3) Realisatie van bijkomende sociale woningen:
• Vier sociale huurwoningen in de verkaveling Pouckeweg: sedert 2014 werd de maatschappij
geconfronteerd met een gerechtelijke procedure omtrent de rechtsgeldigheid van de aankoop van de
gronden in de Pouckeweg. In het werkjaar 2017 kende het dossier zijn verdere juridische verloop zonder
het vooruitzicht op een uitspraak. Door het Vlaamse Gewest werd een beroep aangetekend tegen het
vonnis in eerste aanleg.
• Site Ascubel: In het werkjaar 2017 werden 2 vergaderingen georganiseerd met de VMSW en de
architecten, de gemeente en EGEH ter voorbereiding van de infrastructuur van het project De Vlastuin. In
dit verband werden tal van documenten voorbereid (bodemattest, intentieverklaring van de gemeente,
attest in functie van de subsidie en ten laste neming voor de aanleg of aanpassing van de
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wooninfrastructuur, document opdrachtgever EGEH, enz.) Ook werd een sloopdossier voorbereid van
Gen. Eisenhower 18 en 20 en de Noote vanuit EGEH.
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bijz. verslag omtrent het toezicht op het
sociaal oogmerk van de vennootschap
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IX.

Jaarrekening en Verslag van de commissarisrevisor
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de heer VANDEVELDE Renaat
Zaakvoerder

Facultatieve vermelding.
Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.
Schrappen wat niet van toepassing is.

Nr.

BE0405336274

VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming
VANCOPPENOLLE Etienne 001
Kon. Boudewijnstraat 105 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Voorzitter van de Raad van Bestuur10begin mandaat 16/01/2017 einde mandaat 1/06/2021
VANDEVELDE Renaat 001
Ten Bele 5 , 8570 Anzegem,BE
België
Functie : Zaakvoerder30begin mandaat 10/02/2017
DEROO Dirk 001
Weidenstraat 59 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur11 einde mandaat 30/09/2020
VEREECKE Carl 001
Populierenlaan 14 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13 einde mandaat 30/09/2019
VERDRU Koen 001
Vlietestraat 188 , 8531 Hulste,BE
België
Functie : Zaakvoerder30begin mandaat 5/07/2016 einde mandaat 20/02/2017
SCHIETGAT Johan 001
Najaarsweg 2 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur11 einde mandaat 30/09/2018
VANDENHEEDE André 001
Kon. Boudewijnstraat 99 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13 einde mandaat 30/09/2020
LYBEER Lieven 001
Goedendaglaan 80 , 8500 Kortrijk,BE
België
Functie : Bestuurder13 einde mandaat 30/09/2019
CLAUS Jean-Marie 001
Boomgaardstraat 110 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13 einde mandaat 30/09/2018
DUJARDIN Jeroen 001
Steenovenstraat 72 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13begin mandaat 1/06/2017 einde mandaat 1/06/2021
MOREAU Nicolas 001
Roterijstraat 46 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13begin mandaat 1/06/2017 einde mandaat 1/06/2021
CALLEWAERT Pol 001
Julius Sabbestraat 1/2 , 8530 Harelbeke,BE
België
Functie : Bestuurder13begin mandaat 1/06/2017 einde mandaat 1/06/2021
VAN HAVERBEKE Eveline 001
Veldm. Montgomerystraat 75 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13begin mandaat 1/06/2017 einde mandaat 1/06/2021
MONSEREZ Lucien 001
Zomerlaan 13 , 8520 Kuurne,BE
België
Functie : Bestuurder13 einde mandaat 30/09/2018
BALDUCK Jan 001
Grote Heerweg 141 , 8791 Beveren-Leie,BE
België
Functie : Bestuurder13 einde mandaat 30/09/2020
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Nr.

BE0405336274

VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg)
VRC Bedrijfsrevisoren CVBA ondernemingsnummer: BE0462836191 001
Lidmaatschapsnummer Instituut: B00391
Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare,BE
België
Functie : Commissaris61begin mandaat 28/05/2015 einde mandaat 31/05/2018
Vertegenwoordigd door : ROOBROUCK Bart 001
Lidmaatschapsnummer Instituut: A01436
Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare,BE
België
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Nr.

BE0405336274

VOL 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening XXXX / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

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

BE0405336274

VOL 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

6.1

20
21/28

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

6.2

21

Materiële vaste activa

6.3

22/27

29.503.730,04

30.274.806,49

29.503.730,04

30.274.806,49

Terreinen en gebouwen

22

28.344.764,31

29.142.951,19

Installaties, machines en uitrusting

23

6.716,22

413,08

Meubilair en rollend materieel

24

20.420,90

15.054,45

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

1.131.828,61

1.116.387,77

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen

6.4/
6.5.1
6.15

28
280/1

Deelnemingen

280

Vorderingen

281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat
6.15

282/3

Deelnemingen

282

Vorderingen

283

Andere financiële vaste activa

284/8

Aandelen

284

Vorderingen en borgtochten in contanten

285/8
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Nr.

BE0405336274

VOL 3.1
Toel.

Codes

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3
30/36

Voorraden
Grond- en hulpstoffen

30/31

Goederen in bewerking

32

Gereed product

33

Handelsgoederen

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

35

Vooruitbetalingen

36

Boekjaar

Vorig boekjaar

3.737.436,41

3.205.313,16

1.250,00

1.250,00

1.250,00
1.250,00

1.250,00
1.250,00

37

Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

157.974,95

Handelsvorderingen

40

15.018,53

20.247,46

Overige vorderingen

41

142.956,42

9.747,71

Geldbeleggingen

6.5.1/
6.6

50/53

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

51/53

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.6

29.995,17

54/58

3.518.663,01

3.110.872,36

490/1

59.548,45

63.195,63

20/58

33.241.166,45

33.480.119,65
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Nr.

BE0405336274

VOL 3.2
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
10/15

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

6.7.1

10

7.028.019,38

5.845.874,80

7.156,25

7.031,25

Geplaatst kapitaal

100

28.625,01

28.125,01

Niet-opgevraagd kapitaal4

101

21.468,76

21.093,76

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves

13

3.977.215,20

2.749.398,34

Wettelijke reserve

130

2.912,50

2.912,50

Onbeschikbare reserves

131

2.329.386,29

1.188.601,53

Voor eigen aandelen

1310

Andere

1311

Belastingvrije reserves

132

Beschikbare reserves

133

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief5

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten

4
5

1.644.916,41

1.188.601,53
1.557.884,31

14

Kapitaalsubsidies

3.043.647,93

3.089.445,21

16

932.372,14

1.678.892,29

160/5

733.602,52

1.482.361,56

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

Fiscale lasten

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten

163

Uitgestelde belastingen

2.329.386,29

6.8

733.602,52

1.482.361,56

164/5
168

Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal.
Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

198.769,62

196.530,73
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Nr.

BE0405336274

VOL 3.2
Toel.

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar

6.9

Codes

Vorig boekjaar

17/49

25.280.774,93

25.955.352,56

17

24.179.219,43

24.938.540,54

170/4

Financiële schulden

Boekjaar

Achtergestelde leningen

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

Kredietinstellingen

173

Overige leningen

174

Handelsschulden

175

Leveranciers

1750

Te betalen wissels

1751

23.792.142,08

23.792.142,08

24.544.701,31

24.544.701,31

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

176

Overige schulden

178/9

387.077,35

42/48

1.070.213,02

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

42

756.531,27

743.555,24

Financiële schulden

43

52.503,76

49.578,25

Schulden op ten hoogste één jaar

6.9

Kredietinstellingen

430/8

Overige leningen

439
44

Handelsschulden
Leveranciers

440/4

Te betalen wissels

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

52.503,76

393.839,23
984.379,22

49.578,25

46
6.9

45

236.656,04

168.277,52

Belastingen

450/3

218.472,30

159.807,80

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

18.183,74

8.469,72

47/48

Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

6.9

24.521,95

22.968,21

492/3

31.342,48

32.432,80

10/49

33.241.166,45

33.480.119,65
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BE0405336274

VOL 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten

Codes
70/76A

Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)
(+)/(-)

6.10

70

3.573.539,56

Vorig boekjaar

2.342.799,85

2.039.602,94

1.993.920,74

443.717,88
1.090.218,74

215.346,78
133.532,33

71
72

Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

6.10
6.12

Bedrijfskosten

74
76A
60/66A
60

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen

600/8

Voorraad: afname (toename)

609

(+)/(-)

Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Boekjaar

(+)/(-)

61
6.10

1.948.652,65

1.869.792,04

30.789,34

26.657,85

30.789,34

26.657,85

62

445.160,02
272.090,21

388.516,95
356.950,78

630

808.240,20

814.261,41

6.10

631/4

11.284,59

6.882,39

6.10

635/8

227.355,76
153.732,53

113.446,76
163.075,90

6.10

640/8
649

6.12

66A
9901

1.624.886,91

473.007,81
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VOL 4
Toel.

Financiële opbrengsten

75/76B
75

Recurrente financiële opbrengsten

Boekjaar

Vorig boekjaar

47.773,00
47.773,00

47.428,31
47.428,31

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa

751

Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

6.11
6.12

Financiële kosten

752/9
76B
65/66B

Recurrente financiële kosten

6.11

65
650

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

1.747,82
46.025,18
377.808,38
377.808,38

880,32
46.547,99
386.791,75
386.791,75

377.287,34

386.446,83

521,04

344,92

651
652/9

Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

Codes

6.12

(+)/(-)

66B
9903

1.294.851,53

133.644,37

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

3.631,08

3.631,08

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

5.869,97

6.285,44

64.795,78

-11,16

Belastingen op het resultaat

(+)/(-)

67/77
670/3

Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar

6.13

77

(+)/(-)

9904

64.799,76

3,98

3,98

15,14

1.227.816,86

131.001,17

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

21.077,90

21.077,90

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

108.110,00

115.761,89

1.140.784,76

36.317,18

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

9905
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VOL 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

9906

(+)/(-)
(+)/(-)

(9905)
14P

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

691/2

Over te dragen winst (verlies)

Boekjaar

1.140.784,76
1.140.784,76

Vorig boekjaar

36.317,18
36.317,18

791
792

1.140.784,76

36.317,18

691
6920
6921

(+)/(-)

1.140.784,76

36.317,18

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

694/7
694
695
696
697
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
8191P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8161
8171
8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

40.771.777,09

24.384,42
34.738,70
40.761.422,81
xxxxxxxxxxxxxx

8211
8221
8231

(+)/(-)

8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxx

8271
8281

xxxxxxxxxxxxxx

11.628.825,90

801.551,27

8291
8301

(+)/(-)

8311

13.718,67

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8321

12.416.658,50

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22)

28.344.764,31
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.3.2
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
8192P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8162
8172
8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

37.982,90

6.996,62
3.441,08
41.538,44
xxxxxxxxxxxxxx

8212
8222
8232

(+)/(-)

8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxx

8272
8282

xxxxxxxxxxxxxx

37.569,82

693,48

8292
8302

(+)/(-)

8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(23)

3.441,08

34.822,22
6.716,22
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.3.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
8193P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8163
8173
8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

254.441,17

11.361,90
28.686,96
237.116,11
xxxxxxxxxxxxxx

8213
8223
8233

(+)/(-)

8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxx

8273
8283

xxxxxxxxxxxxxx

239.386,72

5.995,45

8293
8303

(+)/(-)

8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(24)

28.686,96

216.695,21
20.420,90

14 / 47

Nr.

BE0405336274

VOL 6.3.6
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
8196P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8166
8176
8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

1.116.387,77

27.723,51
12.282,67
1.131.828,61
xxxxxxxxxxxxxx

8216
8226
8236

(+)/(-)

8246

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8326P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

8276
8286
8296
8306

(+)/(-)

8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(27)

1.131.828,61
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde
bedrag
Aandelen – Niet-opgevraagd bedrag
Edele metalen en kunstwerken

51
8681
8682
8683

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

53

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand
meer dan één maand en hoogstens één jaar
meer dan één jaar
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8684

8686
8687
8688
8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
490000 Over te dragen kosten - wederbeleggingsvergoeding VMSW
490001 Over te dragen kosten
491000 Te ontvangen opbrengsten

50.177,65
6.956,55
2.414,25
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
(100)
Codes

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Kapitaalverhoging van het variabel kapitaal
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Op naam
Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
De gemeente Kuurne
Het OCMW Kuurne
De Vlaamse Gemeenschap
De Provincie West-Vlaanderen
De particuliere aandeelhouders

(101)
8712

xxxxxxxxxxxxxx
28.625,01
Bedragen

Aantal aandelen

500,00

20

28.625,01
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

1.145
1.145

Niet-opgevraagd bedrag

21.468,76
xxxxxxxxxxxxxx

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

xxxxxxxxxxxxxx

6.375,00
1.875,00
2.625,00
1.969,00
8.624,76
Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen

28.125,01

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAAR GELANG VAN HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8801
8811

752.559,23

8821
8831
8841
8851

752.559,23

8861
8871
8881
8891
8901

3.972,04

(42)

756.531,27

8802
8812

3.115.361,71

8822
8832
8842
8852

3.115.361,71

8862
8872
8882
8892
8902

387.077,35

8912

3.502.439,06

8803
8813

20.676.780,37

8823
8833
8843
8853

20.676.780,37

8863
8873
8883
8893
8903
8913

20.676.780,37
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.9
Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

8922
8932

303.707,62

8942
8952
8962
8972

303.707,62

8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062
Codes

303.707,62
Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
Belastingen (posten 450/3 en 178/9 van de passiva)
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 178/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9072
9073
450

209.309,09
9.163,21

9076
9077

18.183,74
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

740

401.757,57

178.285,05

6
5,4
7.871

7
5,2
8.561

191.716,45
59.750,25
9.758,33
10.865,18

239.609,51
82.958,52
10.319,91
24.062,84

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

9086
9087
9088

620
621
622
623
624
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.10
Codes

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen

Vorig boekjaar

635

9110
9111
9112
9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen

9115

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

640

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

Boekjaar

9116

641/8

11.284,59

6.882,39

230.270,00
2.914,24

127.352,44
13.905,68

146.576,53
7.156,00

160.469,90
2.606,00

9096
9097
9098
617
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
aanbrengpremies huurwaarborgen VMSW

9125
9126

45.797,28

227,90

45.797,28

723,05

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

6501

Geactiveerde interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen

6510

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Diverse bankkosten
Financiële kosten isabel

2.950,58

3.072,65

6511

653

6560
6561

164,09
356,95

187,95
142,32

22 / 47

Nr.

BE0405336274

VOL 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

76

1.090.218,74

133.532,33

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's
en -kosten
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa
Andere niet recurrente bedrijfsopbrengsten

(76A)

1.090.218,74

133.532,33

Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële
risico's en kosten
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

(76B)

NIET-RECURRENTE KOSTEN

66

Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)

(66A)

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële
vaste activa
Andere niet-recurrente bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten

760
7620
7630
764/8

114.103,94
976.114,80

133.532,33

761
7621
7631
769

660
6620
6630
664/7

(-)

Niet-recurrente financiële kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste aciva
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten
(-)

6690
(66B)
661
6621
6631
668
6691
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

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

9134
9135
9136
9137

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

9138
9139
9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die
blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Verworpen uitgaven
Belastbare voorzieningen en overschatting passiva
Vrijstelling gewestelijke premies
Aftrek risicokapitaal

64.799,76
55.636,55
9.163,21

7.776,37
(1.002.289,76)
(16.741,23)
(20.314,89)
Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

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

Boekjaar

9141
9142
9144

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming

9145
9146

4.594,44
20.637,06

4.663,15
12.846,81

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9147

40.141,64

74.444,76

9148
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN
Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd

Boekjaar

9149

9150
9151
9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa

9161
9171
9181

449.709,53
454.447,00

9191
9201

9162
9172
9182
9192
9202
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BE0405336274

VOL 6.14

Codes

Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR
TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE
GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216
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Nr.

BE0405336274

VOL 6.16

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN
DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien:

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503
9504

Codes

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

9505

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

95061

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

95081

20.279,39

Boekjaar

4.898,00

95062
95063

95082
95083

Vermelding in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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BE0405336274

VOL 6.19

WAARDERINGSREGELS

Regels inzake de waarderingen in de inventaris, de vaststellingen en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen en
voorzieningenvoor risico's en kosten.
Volgens de beslissing van de Raad van bestuur worden de samenstellende elementen van het patrimonium in de inventaris vermeld
tegen de aankoopprijs of de waarde van de opbouw, de schulden en de schuldvorderingen tegen het nog verschuldigd bedrag.
In de aankoopprijs of de waarde van de opbouw, zijn de intercalaire intresten op ontleende kapitalen begrepen die betrekking hebben
op de periode die de werkelijke ingebruikstelling van het betrokken actief voorafgaat.
De afschrijvingen worden als volgt berekend:
- de verhuurde woningen (+winkels) vóór 1997 over 66 jaar, op basis van 1,5% van de boekwaarde.
- de verhuurde gebouwen die gebouwd zijn sedert 1997 worden afgeschreven à 2% (50 jaar) van de bouwwaarde zonder
grondwaarde.
- de renovaties aan woningen op basis van 1,5% van de boekwaarde, vanaf 1997: drie afschrijvingstermijnen: op 50 (2%), 33 (3%) of
15 (6,66%)jaar.
- de installaties voor centrale verwarming op basis van 5% (20 jaar)
- de boilers en toestellen van centrale verwarming op basis van 10% (10 jaar)
- de liften op basis van 5% (20 jaar), de nieuwe projecten "Andries" en "De Repel" op basis van 4% (25 jaar)
- het kantoorgebouw op basis van 2,5% (40 jaar) van de boekwaarde van het gebouw
- de elektronische bureelmachines op basis van 20% (5 jaar)
- woninguitrusting op basis van 10% (10 jaar)
- leasingsmateriaal en machines (computers) worden afgeschreven over de duur van het leasingcontract zijnde 5 jaar (20%)
- rollend materiaal in leasing wordt afgeschreven over de duur van het leasingscontract zijnde 5 jaar (20%)
- werkplaatsmateriaal naar rato van 20% (5 jaar)
- kantoormeubilair wordt afgeschreven naar rato van 10% (10 jaar)
Nieuwe waarderingsregels volgens het M.B. van 29/10/2010:
- de aankoopprijs, vervaardigingsprijs of inbrengwaarde van nieuw gerealiseerde gebouwen of integrale renovaties waarvan de eerste
afschrijvingplaatsvindt in 2011 of een later boekjaar, wordt lineair afgeschreven over een periode van 33 jaar die aanvangt vanaf het
moment van de bedrijfsklaarheid.
- voor renovaties bedraagt de afschrijvingstermijn de volgende:
1.renovaties afschrijfbaar over 15 jaar:
a.vernieuwen van keukenmeubilair en -toestellen;
b.vernieuwen van badkamermeubilair en -toestellen;
c.vernieuwen van binnenschrijnwerk;
d.vernieuwen van vloerbekleding;e.vernieuwen van elektrische uitrusting van de woning;
f.vernieuwen van sanitaire uitrusting;
g.plaatsing van nieuwe c.v.-ketels met hoog rendement.
2.renovaties afschrijfbaar over 33 jaar:
a.vernieuwen van installaties voor centrale verwarming;
b.vernieuwen van buitenschrijnwerk;
c.vernieuwen van dakbedekking;
d.vernieuwen van het volledige parament van buitengevels.
De sociale huisvestingsmaatschappij handhaaft de afschrijvingsduur van de gebouwen waarvan de eerste afschrijving is geboekt in
2010 of een vroeger boekjaar.
Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar (post 634)
Ter bepaling van de waardevermindering tengevolge van een dubieuze vordering, wordt dit door de raad individueel vastgelegd,
rekening houdend met de specificiteit van ieder geval en het advies van de eventueel optredende raadsman. De definitieve afboeking
kan slechts op basis van eenvonnis, brief van een advocaat of deurwaarder, ...
Tijdens het boekjaar 2017 werd ten bedrage van €11.284,59 een waardevermindering geboekt op de dubieuze vorderingen op
zittende en vertrokken huurders (voor het volledig bedrag).
Voorzieningen voor groot onderhoud en herstel (post 162)
Voor het boekjaar 2017 werden de voorzieningen voor het groot onderhoud en herstel als volgt samengesteld:Waarde begin van het
boekjaar: €1.482.361,56
Toegevoegd 230.270,00
Terugneming volgens uitgevoerde herstellings- en onderhoudswerken = 2.914,24
Terugname nav fiscale controle van 976.114,80 EUR.
Totaal van de provisie op het einde van het boekjaar (post 162000) €733.602,52.
KAPITAALSUBSIDIES
Kapitaalsubsidie I.K.B.
Kapitaalsubsidie in toepassing van het B.V.R. dd. 02.08.1991 betreffende de toekenning van een subsidie voor een
inbreidingsgerichthuisvestingsproject in een kansarme buurt, werd een toelage verleend voor het renoveren van 20 woningen voor de
derde leeftijd te Kuurne,Kasteelstraat en Nieuwenhuyse.
Vaste belofte van toelage dd. 21.12.1992
Nummer van de vastlegging 92/8626139
Toegestaan bedrag
Kapitaalsubsidie €296.383,98
Uitgestelde belastingen €16.092,55
22ste afboeking kapitaalsubsidie in het boekjaar 2017 € 296.383,98/66 = €4.490,67
28 / 47

Nr.

BE0405336274

VOL 6.19

22ste afboeking op uitgestelde belastingen € 16.092,55/66 = €243,83
Kapitaalsubsidies in het kader van de Vlaamse Tewerkstellingsconferentie
In het kader van de subsidiëring door de Vlaamse Tewerkstellingsconferentie werd een kapitaal subsidie toegezegd voor de:
- renovatie van 29 appartementen te Kuurne Hoevedreef ten bedrage van €141.904,29
Netto-kapitaalsubsidie:€134.596,22
De uitgestelde belasting:€7.308,07
De afboeking gebeurt op 33 jaar, zijnde de 21ste afboeking in 2017:Kapitaalsubsidie:€4.078,67De uitgestelde belasting:€221,46
- renovatie van 16 woningen gelegen te Kuurne in de Elfde Julilaan - Hazelaarstraat en Kersendreef ten bedrage van €111.173,23
Netto kapitaalsubsidie:€105.447,81
Uitgestelde belasting:€5.725,42
De afboeking gebeurt naar rato van 33 jaar, zijnde de 21ste afboeking in 2017:Kapitaalsubsidie:€3.195,39Uitgestelde
belasting:€173,50
Kapitaalsubsidies in het kader van art.94 van de huisvestingscode
1.Gronden project "De Zwingel" (oude benaming "Oude Unic")
Voor de aankoop van de gronden voor het bouwproject "De Zwingel" ref. rekening 270100 en 270301 werd een subsidie bekomen in
het kader vanart.94 van de Huisvestingscode bedragende €53.649,39
Deze werd tot einde 1997 niet afgeschreven gezien de gebouwen nog niet werden overgenomen naar de rekeningen van het vast
actief tijdens hetboekjaar 1997.
In de loop van 1998 werd een winkelpand uit dit project verkocht.
Tengevolge hiervan werd het aandeel van de kapitaalsubsidie art.94 die slaat op de verkoop van de grond behorende bij de verkoop
van ditwinkelpand zijnde 12,1% van de totale grondwaarde proportioneel afgeschreven van de kapitaalsubsidie zijnde als volgt:
12,1% op de totale kapitaalsubsidie van €53.649,39 zijnde een afschrijving van €6.491,59.
De overige waarde van de kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien deze slaat op de grondwaarde opgenomen onder de post
22 onder derubriek 'bebouwde grond De Zwingel'.
2.Het project "Andries" Weggevoerdenplein
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van art.94 toegekend (24/02/1997) voor de aankoop van het onroerend goed "Andries" ten
bedrage van€191.257,46.
Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien dit een subsidie betreft op de waarde van de gronden.
3.Het project "De Repel"(oude benaming "Callens")
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 toegekend (16/08/2000)
voor de aankoopvan het onroerend goed "Callens" ten bedrage van €214.328,75.
Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien dit een subsidie betreft op de waarde van de gronden.
4.Het project Vanhauwaert
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 toegekend (23/03/2001)
voor de aankoopvan het onroerend goed "Vanhauwaert" ten bedrage van €420.228,13.
Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien dit een subsidie betreft op de waarde van de gronden.
5.Het project Ascubel
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 toegekend (28/04/2003)
voor de aankoopvan het onroerend goed "Ascubel" ten bedrage van €489.464,04.
Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien dit een subsidie betreft op de waarde van de gronden.
6.Het project Steyaert
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 toegekend (28/04/2003)
voor de aankoopvan het onroerend goed "Steyaert" ten bedrage van €194.813,16.
Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien dit een subsidie betreft op de waarde van de gronden.
7.Het project O.C.M.W.
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 toegekend (8/12/2003)
voor de aankoopvan het onroerend goed "O.C.M.W." ten bedrage van €94.801.
Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven gezien dit een subsidie betreft opNr. BE 0405.336.274 VOL 728/36de waarde van
de gronden.
8.Het project Verhaeghe
Er werd een kapitaalsubsidie in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 toegekend (8/12/2003)
voor de aankoopvan het onroerend goed "Verhaeghe" ten bedrage van €9.611. Ook deze kapitaalsubsidie wordt niet afgeschreven
gezien dit een subsidie betreft opde waarde van de gronden
.Kapitaalsubsidies sloop- en infrastructuurwerken BVR 19/12/1996
Bij Ministriële beslissing binnen het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 19.12.1996, houdende de vaststelling van de procedures
inzake deprogrammering en de subsidiëring van operaties en werken die voor sociale huisvestingsdoeleinden worden uitgevoerd,
werden volgendekapitaalsubsidies definitief toegezegd:
1.Vanhauwaert
M.B. van 20.10.2003 - sloping gebouwen Vanhauwaert ten bedrage van €83.806,76.
Kapitaalsubsidie:€79.490,71
Uitgestelde belastingen:€4.316,05
2.Gen. Eisenhowerstraat 12 en 14
M.B. van 08.03.2005 - sloping gebouwen Gen. Eisenhowerstraat 12 en 14 ten bedrage van €14.894,38.
Kapitaalsubsidie:€14.127,32
Uitgestelde belastingen:€767,06
Deze kapitaalsubsidies worden niet afgeschreven gezien dit subsidies zijn op de waarde van de gronden.
Kapitaalsubsidie bouw en renovatie BVR 19/12/1996
M.B. van 08.06.2004 - project bouw 24 sociale huurappartementen goed "De Repel" (oude benaming "Callens") ten bedrage van
€1.397.396.
Hiervan hebben we in 2005 €1.257.656,40 ontvangen (rek.150082) en dienden we nog een saldo (10% van het totaal bedrag) ten
bedrage van€139.739,60 te ontvangen (rek.415082).
Op 24/04/2009 hebben we naar aanleiding van de eindafrekening het M.B. van 2/04/2009 ontvangen waarin het saldo van €83.898,97
29 / 47

Nr.

BE0405336274

VOL 6.19

in betaling werdgesteld. Een bedrag van €55.840,63 werd geannuleerd. De totale kapitaalsubsidie bedraagt hierdoor €1.341.555,37.
Voor de kapitaalsubsidie project "De Repel" is er in 2006 een eerste afboeking gebeurd op het bedrag van €1.257.656,40 omdat het
project op19/12/2006 werd opgeleverd.
Kapitaalsubsidie "EFRO" project "saneren van stookinstallaties in Spijker en Schardauw"
In het kader van het programma Doelstelling 2 Vlaanderen "EFRO"(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 2007-2013 werd
op 23/03/2011 eenkapitaalsubsidie toegezegd voor het saneren van de stookinstallaties in de 153 appartementen te Kuurne
Waregewijk ten bedrage van €122.400,00.
Hiervan hebben we in 2012 €118.582,60 ontvangen en dienden we nog een saldo van €3,817,40 te ontvangen. (rekening 416510)
Op 05/08/2013 hebben we naar aanleiding van de eindafrekening een saldo van €4.536,55 ontvangen. De totale kapitaalsubsidie
bedraagt hierdoor€123.119,15.
Op 9/12/2011 werden de werken voorlopig opgeleverd waardoor er in 2011 een eerste afboeking is gebeurd. De afboeking gebeurt op
15 jaar.
Netto-kapitaalsubsidie:€116.778,51
De uitgestelde belasting:€6.340,64
Kapitaalsubsidie SBE (Subsidie voor Bouw in de Eigendomssector) 'Groenweghe'
Naar aanleiding van de aankoop van 1 appartement in het project 'Groenweghe' aan de Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij teKortrijk werd er een subsidie toegezegd voor een bedrag van € 27.764,08 (akte van 22/09/2015). De
afboeking gebeurt op 33 jaar.Kapitaalsubsidie: € 26.334,23
Uitgestelde belastingen: € 1.429,85
Er werd van alle bovenvermelde kapitaalsubsidies een opsplitsing gemaakt tussen de kapitaalsubsidies (rek.1500) en uitgestelde
belastingen (rek 1680).
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG
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VERSLAG VAN BETALINGEN AAN OVERHEDEN
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

339

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds
Deeltijds
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1001
1002
1003

4,0
2,9
5,4

3,0
1,0
3,5

1,0
1,9
1,9

5.698
2.173
7.871

3.975
773
4.748

1.723
1.400
3.123

196.972,44
75.117,77
272.090,21

124.698,27
47.555,16
172.253,43

72.274,17
27.562,61
99.836,78

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds
Deeltijds
Totaal

1011
1012
1013

Personeelskosten
Voltijds
Deeltijds
Totaal

1021
1022
1023

Bedrag van de voordelen bovenop het
loon

1033

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal werknemers in VTE
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1003
1013
1023
1033

P. Totaal

1P. Mannen

5,2
8.561
356.950,78

2P. Vrouwen

3,5
5.752
249.222,77

1,7
2.809
107.728,01
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (VERVOLG)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

105

4

2

5,3

110

4

1
1

4,8
0,5

3
3

1

3,5
3,0

1
1
1

0,5
1,8
0,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

111
112
113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs

120
1200
1201
1202
1203
121

1

1210
1211
1212

1

1213

1,0

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

130
134

1
3

132
133

2

2,3
3,0

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

Codes

1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking
van de onderneming
gestelde personen

150
151
152
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

205

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

1

0,5

1

0,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

210
211
212
213
Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

305

2

0,5

310

1
1

0,1
0,4

2

0,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

311
312
313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Afdanking
Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming

340
341
342
343

350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

5801

5811

5802

5812

5803

5813

58031

58131

58032

58132

58033

58133

5821

5831

5822

5832

5823

5833

5841

5851

5842

5852

5843

5853

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
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X.

Beslissingen van de algemene vergadering
1. Goedkeuring van het jaarverslag 2017
2. Kennisname van het verslag van de commissarisrevisor
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissarisrevisor
5. Statutaire benoemingen
5.1.

Wijzigingen in de Raad van bestuur in de loop van het werkjaar 2017

In zitting van 16 januari 2017 heeft de Raad van bestuur beslist om de heer Jos Monballyu te vervangen
door de heer Etienne Vancoppenolle.

5.2.

Statutaire benoemingen van de raadsleden in 2018

In toepassing van artikel 23 van de statuten van de maatschappij zijn de volgende bestuurders in 2018
uittredend:
- De heer Lucien Monserez - bestuurder - privaat
Zomerlaan 13 - 8520 Kuurne
- De heer Johan Schietgat - bestuurder – gemeente - ondervoorzitter
Najaarsweg 2 - 8520 Kuurne
- De heer Jean-Marie Claus - bestuurder - gemeente
Boomgaardstraat 110 - 8520 Kuurne
Deze mandaten vervallen statutair tijdens deze Algemene vergadering 2018 en moeten door deze
Algemene vergadering worden hernieuwd of anders ingevuld. De Raad van bestuur stelt voor om deze
mandaten te hernieuwen.

6. Vergoedingen van de bestuurders
De Raad van bestuur deelt aan de Algemene vergadering mee dat in het voorbije boekjaar 19.307,10
euro aan de bestuursvergoedingen werden toegekend voor de door hen geleverde prestaties.
De leden van de Raad van bestuur en van het Directiecomité ontvingen vanaf juni 2017 per zitting een
bruto vergoeding van 106,93 euro. De voorzitter kreeg een dubbele vergoeding.
Voor het jaar 2018 stelt de Raad van bestuur voor opnieuw het bedrag aan te passen aan de
gezondheidsindex, die op 1 december 2016 gelijk was aan 125,66 en op 1 december 2017 gelijk aan
128,20. Bijgevolg zou de zitpenning vanaf juni 2018 109,09 euro (=100/117,52(=basisindexcijfer
december 2011)*128,20) bedragen.
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