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

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd 

op de output van de prestatiedatabank (gegevens 2015-2019), op door de SHM verstrekte gegevens en documen-

ten, publieke gegevens en op gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale 

woonactoren. De visitatiecommissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en aan de 

bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gege-

vens.  
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1.1. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s, d.d. 4 mei 

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

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

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

tingsmaatschappijen (verder: het Erkenningenbesluit).  

Meer informatie: www.visitatieraad.be 

1.2. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name: 

1. de beschikbaarheid van woningen  

2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving  

3. de betaalbaarheid  

4. het sociaal beleid  

5. de financiële leefbaarheid  

6. de klantgerichtheid  

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

schreven. Voor de overige prestatievelden gelden alleen operationele doelstellingen. 

1.5. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld: 

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

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

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

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

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

de vooropgestelde periode; 

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

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

komen. 

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

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

activiteiten uitvoeren, worden beoordeeld op huuractiviteiten zodra ze één sociale huurwoning verhuren. 

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

1. INLEIDING 
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sociale leningen te bemiddelen of als ze zelf expliciet verzoeken om ook op koopactiviteiten te worden 

beoordeeld.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De onafhankelijkheidsverklaringen 

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

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

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

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

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

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

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

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

is opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling. 
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De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 

De SHM De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) te Eeklo is met 1.775 sociale huur-

woningen (situatie eind 2019) actief in de stad Eeklo (751 woningen) en 7 andere gemeenten uit het Meetjes-

land: Lievegem (435), Assenede (158), Aalter (143), Evergem (138), Maldegem (95), Kaprijke (49) en Sint-Laureins, 

waar het eerste project nog in voorbereiding is. Het patrimonium van MBV bestaat voor meer dan 80% uit 

eengezinswoningen. De meeste appartementen tellen 2 slaapkamers (65%), terwijl de eengezinswoningen 

vooral 3 slaapkamers (60%) tellen. In 2014 is de SHM ook van start gegaan met het aanbieden van koopwo-

ningen, sindsdien heeft ze er 65 gerealiseerd. De SHM heeft, naast de directeur, 21 medewerkers in dienst, 

waaronder 8 arbeiders en 2 poetsvrouwen. 

MBV presteert op 14 van de 18 beoordeelde doelstellingen goed. Enkel de bewonersbetrokkenheid acht de 

visitatiecommissie voor verbetering vatbaar. Voor de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen, woonze-

kerheid en de aanpak van huurdersachterstal, domicilie- en sociale fraude zet de SHM zelfs zeer goede pres-

taties neer. Daarmee doet MBV het beter dan bij de vorige visitatie, toen kreeg ze onder meer nog de score 

voor verbetering vatbaar voor prijsbewust bouwen en kostenbeheersing, daarnaast kreeg de SHM ook nog 

de score voor verbetering vatbaar voor een aantal doelstellingen die nu niet langer beoordeeld worden. 

Aanbevelingen zijn te lezen op het einde van het rapport. Deze staan verder in deze samenvatting vet 

gedrukt. 

 

Een sterke partner in het lokaal woonbeleid die blijft inzetten op verbetering … 

Ook in 2015 kreeg de SHM voor de meeste operationele doelstellingen een goede beoordeling. Dit heeft de 

SHM er niet van weerhouden om onder leiding van de nieuwe directeur te blijven inzetten op verbetering. 

Zo heeft ze onder meer een traject doorlopen voor een interne reorganisatie. De structuur werd gewijzigd 

van 4 geïsoleerde teams, naar 2 grotere zelfsturende teams. Dit zorgde voor een sterkere interne afstemming 

en laat de directeur toe meer te focussen op haar kerntaken. Naast de interne reorganisatie bouwt MBV ook 

aan een nieuw kantoor te Eeklo. In dit nieuwe kantoor zullen niet enkel de werkomstandigheden beter zijn 

zodat de activiteiten efficiënter kunnen verlopen, ook de onthaalfaciliteiten gaan erop vooruit. Het SVK zal 

ook naar dit kantoorgebouw verhuizen, wat uiteraard de dienstverlening ten goede zal komen. Sowieso is 

zowel de communicatie naar de actoren in het werkingsgebied als de samenwerking met de partners op het 

terrein een punt waarop de SHM positief geëvalueerd wordt.  

 

… waarbij ze de stap heeft gezet van een zuivere huurmaatschappij naar een gemengde maatschappij … 

Sinds 2014 zet de SHM ook in op koopwoningen. Ze is de enige SHM die erin geslaagd is de koopactiviteiten 

op te nemen zonder een fusie aan te gaan. In de periode 2015-2019 verkocht de SHM 30 koopwoningen en 

bemiddelde ze bij 29 sociale woonleningen voor de aankoop van een koopwoning bij de maatschappij. Om-

dat de SHM haar koopactiviteiten nog aan het uitbouwen is, zijn zowel leningen als verkopen beperkt. Bo-

vendien is de directeur de enige binnen de SHM die voldoet aan de bekwaamheidsvereisten voor het bemid-

delen bij leningen en daarom biedt de SHM enkel leningen aan voor koopwoningen. De realisatie van nieuwe 

huurwoningen ligt een pak hoger, 84 tijdens de visitatieperiode, 97 woningen opgeleverd binnen de 2 jaar 

na de visitatieperiode (2020-2021) en 83 woningen in voorbereiding. Dit duidt op een hoge bouwactiviteit.  

In haar woningaanbod heeft de SHM aandacht voor de noden van verschillende doelgroepen. Ze houdt 

hierbij rekening met de wachtlijsten, alsook met de aanwezige over- of onderbezetting. De SHM beschikt 

2. SAMENVATTING 
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over een aantal huurwoningen specifiek aangepast voor ouderen of voor personen met een beperking en 

zet ook in op rolstoeltoegankelijkheid. Voor de begeleiding van huurders met een zorgnood werkt ze samen 

met gespecialiseerde voorzieningen. 

In Eeklo en Assenede is het BSO in zicht en zijn er ook reeds sociale woonbeleidsconvenanten opgemaakt. 

De andere gemeenten dienen nog een weg af te leggen. De bijdrage van MBV is in deze gemeenten belangrijk 

voor het behalen van het BSO, maar MBV is niet de enige SHM die actief is in deze gemeenten. Opvallend is 

wel dat de SHM in Assenede, Evergem en Maldegem drie projecten in voorbereiding heeft van ongeveer 100 

wooneenheden. De SHM kiest ervoor om deze in drie à vier fases te realiseren. Vanuit de financiële mogelijk-

heden en rekening houdend met de grote vraag, beveelt de visitatiecommissie aan om deze toch in 1 lopende 

fase te realiseren.  

 

… steunend op een stevige financiële basis … 

De financiële gezondheidsindex van de maatschappij is de op één na hoogste van alle SHM’s en de financiële 

situatie van de SHM zal de komende jaren nog verbeteren. Dit kunnen we afleiden uit de financiële planning 

van de SHM, die hiervoor gebruik maakt van een model van de VMSW met een projectoverzicht voor de 

komende 10 jaar (inclusief onderhoud en herstel). De SHM heeft haar kosten goed onder controle. Haar 

werkings- en onderhoudskosten zijn laag en ook leegstand en huurdersachterstal wordt sterk opgevolgd. 

Waar tijdens de vorige visitatie het prijsbewust bouwen nog een uitdaging bleek is dit heden niet langer het 

geval. 

Naast een goede financiële positie heeft de SHM ook een ruime grondreserve en geen achterstand met groot 

onderhoud of herstel. Ook dit zijn parameters die bevestigen dat de financiële basis van de SHM uitstekend 

is. Het kan immers voorkomen dat SHM's die er financieel goed voor staan, hierin te weinig hebben geïnves-

teerd, maar dit is dus niet het geval voor MBV.  

 

… en met een klantgerichte werking 

MBV werkt verder aan de uitbouw van haar team Dienstverlening en Staf die de huisvestingsondersteuning 

op zich neemt. Ze staat hierbij voor zowel persoonlijke alsook duidelijke formele contacten. Ze neemt de tijd 

om haar (kandidaat-)bewoners te helpen. Ze steunt hierbij ook op haar partners op het terrein. De commu-

nicatie naar de huurders en kopers toe is snel en duidelijk, laagdrempelig en klantgericht, met grote nabijheid 

en beschikbaarheid van haar personeel door onder meer zitdagen te organiseren in 4 gemeenten in haar 

actieterrein. De SHM heeft ook aandacht voor lage huurlasten voor de huurder en blijft hier ook aandachtig 

voor. Ze neemt de tijd om haar (kandidaat-)bewoners te helpen. Verder heeft de SHM ook sterk ingezet op 

de verbetering van haar aanpak onderhoud en herstel; het opvolgingssysteem dat in real-time herstellingen 

opvolgt is bijzonder en laat heel snelle bijsturingen en interventies toe.  

Naast een brede ondersteuning is ook de woonzekerheid heel hoog. Het aantal beëindigingen van een huur-

contract op initiatief van de SHM is bijzonder laag. Dit is mede het gevolg van sterk uitgewerkte en goed 

opgevolgde procedures voor overlast, huurachterstal en domiciliefraude.  

Hoewel MBV geen uitgeschreven visie heeft op leefbaarheid, blijkt in de praktijk wel grote aandacht daar-

voor, zowel preventief als curatief. Een belangrijke tool daarbij is de procedure overlast en de meervoudige 

detectie van problemen door eigen personeelsleden, andere actoren en huurders.  

Deze klantgerichte werking merken we ook in de tevredenheidsmetingen die de SHM afneemt bij zowel 

huurders als kopers., De algehele tevredenheid is hoog. Dit heeft de SHM er niet van weerhouden om nog  

verbeterlessen te trekken.  

Het voornaamste werkpunt voor de SHM betreft de bewonersbetrokkenheid. De maatschappij heeft na het 

wegvallen van de samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in 2014 de keuze gemaakt om 
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een eigen werking uit te bouwen. Ze heeft sindsdien ingezet op wijkbabbels en was ook een bewonersgroep 

aan het opbouwen op basis van de bevraging van juni 2020, maar heeft deze nooit kunnen samenbrengen. 

De visitatiecommissie vindt dat de SHM waardevolle initiatieven onderneemt en stelt bovendien vast dat 

een aantal recente aanzetten gefnuikt zijn door COVID-19. In de huidige initiatieven ligt de klemtoon evenwel 

heel sterk op informeren en peilen naar bewonerstevredenheid en sociale cohesie. De visitatiecommissie 

beveelt de SHM dan ook aan hierin nog een stap verder te gaan. Ze kan hierbij vertrekken van de vele 

bewoners die aangegeven hebben te willen meewerken aan bewonersparticipatie.  
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De onderstaande tabel bevat de opeenvolgende Prestatievelden (PV) en geeft per Operationele Doelstelling 

(OD) de beoordeling.  

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

 

  beoordeling 

 De SHM … Huur koop 

    

1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

OD 1.1. … realiseert nieuwe sociale huurwoningen Goed n.v.t. 

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

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

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

    

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING 

OD 2.1. 
… staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing 

of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 
Goed. n.v.t. 

    

3. BETAALBAARHEID 

OD 3.1. … bouwt prijsbewust Goed Goed 

OD 3.2 … verhuurt prijsbewust Goed n.v.t 

    

4. SOCIAAL BELEID 

OD 4.1. … biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners Goed n.v.t. 

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

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

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

    

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

OD 5.1. … is financieel leefbaar. Zeer Goed 

OD 5.2. … beheerst haar kosten goed Goed Goed 

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

domiciliefraude 
Zeer goed n.v.t. 

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

    

6. KLANTGERICHTHEID 

OD 6.1. … informeert burgers snel en duidelijk Goed Goed 

OD 6.2. 
… informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel 

en duidelijk 
Goed 

OD 6.3. … meet de tevredenheid van klanten Goed Goed 

 (Tabel: overzicht van de beoordelingen)  
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3.1 Beschrijving SHM 

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ MEETJESLANDSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN 

De ‘Samenwerkende maatschappij voor goedkope woningen te Eeklo’ werd op 3 mei 1928 opgericht. In 1958 

werd de naam veranderd tot ‘Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen’ (MBV), de huidige 

naam. MBV is door fusies met andere bouwmaatschappijen actief in acht gemeenten binnen het Meetjesland. 

Via een overname in 1988, treedt de coöperatieve vennootschap ‘Voorziening in Nood’, vooral actief in Waar-

schoot (nu deel van de nieuwe fusiegemeente Lievegem) toe tot de MBV te Eeklo. In 1996 neemt MBV ook 

bouwmaatschappij ‘Het Noorden’ uit Ertvelde (fusiegemeente Evergem) over. Sinds 2012 behoort ook Sint-

Laureins tot het actieterrein en in hetzelfde jaar treedt ‘Elk zijn dak’ uit Zomergem (eveneens deel van de 

nieuwe fusiegemeente Lievegem) via een fusie toe tot MBV.  

 

Figuur: actieterrein Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (Bron jaarverslag MBV) 

 

De 9830 aandelen van de coöperatieve vennootschap zitten verspreid over 61 aandeelhouders, waaronder 

42 particulieren, 7 private rechtspersonen, het gemeentebestuur van alle gemeenten uit haar actieterrein, 

het OCMW van Lievegem en Evergem, De Vlaamse overheid (21,3 %) en de Provincie Oost-Vlaanderen (20,6 

%) en de stad Eeklo (10,2 %) zijn de grootste aandeelhouders. 

 

  

3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING 
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HET PATRIMONIUM 

Eind 2019 had MBV 1775 woningen in verhuur. Het grootste deel daarvan bevindt zich in de gemeenten Eeklo 

(755)  en Lievegem (435). In volgorde van belang komen vervolgens Assenede met 158 woningen, Aalter (Knes-

selare) met 143 woningen, Evergem met 138 woningen, Maldegem met 96 woningen en Kaprijke met 50 wo-

ningen. In Sint-Laureins heeft de SHM nog geen woningen, daar is het eerste project nog in voorbereiding. 

 

Figuur: verdeling van de woningen over het actieterrein (bron: prestatiedatabank 2019) 

 

De SHM is in 2012 gestart met het realiseren van koopwoningen, ze realiseerde sindsdien 65 sociale koopwo-

ningen. 

De SHM heeft vooral grondgebonden ééngezinswoningen in haar patrimonium, met name 81,6% van de 1775 

wooneenheden. Het grootste deel van het patrimonium telt 3 slaapkamers (919) vervolgens zijn er ook veel 

woningen met 2 slaapkamers (511). Woningen met 1 slaapkamer (219) en woningen voor grote gezinnen zijn 

het minst talrijk aanwezig, er zijn 126 woningen met 4 of meer slaapkamers. Bij elke type (aantal slaapkamers) 

zijn er telkens meer grondgebonden ééngezinswoningen dan appartementen. 

 

 

Tabel: type en grootte van het patrimonium van MBV (bron: prestatiedatabank 2019) 

 

  



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING MBV (EEKLO) PAGINA 12 VAN 60 

 

De woningen van MBV zijn iets ouder dan het gemiddelde van de Vlaamse SHM’s. De maatschappij heeft 

verhoudingsgewijs meer woningen uit de jaren ’50 en vooral meer woningen uit de jaren ’70 en ’80. Daarte-

genover staat dat de SHM minder woningen bezit uit de periode 1990-2019. 

 

 

Tabel: Ouderdom van het patrimonium van MBV (bron: prestatiedatabank 2019) 

 

LOKALE TOEWIJZINGSREGLEMENTEN 

In Knesselare is er een specifiek toewijzingsreglement in het kader van herhuisvesting voor permanente 

bewoners in een zone voor verblijfsrecreatie. 

 

DE HUURDERS 

De MBV heeft onder haar huurders 38,1 % huurders waarvan het gezinshoofd 65 jaar of ouder is, daarmee 

behoort de SHM bij het hoogste kwartiel van de Vlaamse SHM’s. De SHM heeft slechts 7,0% huishoudens 

waarvan het gezinshoofd een niet-Belgische nationaliteit heeft, dit scoort dan weer net onder het gemid-

delde van de Vlaamse huishoudens. Ook het aandeel alleenstaande huurders 44,2% ligt onder het Vlaamse 

gemiddelde. Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurders van MBV bedraagt 15.528 € 

dit is dan weer ruim hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

 

3.2 Beschrijving omgeving 

In de 8 gemeenten die deel uitmaken van het actieterrein van MBV woonden einde 2019 ongeveer 70.000 

huishoudens. In totaal betekent dit ongeveer 160.000 inwoners. Het gemiddelde netto-belastbaar-inkomen 

(NBI) van de inwoners van de 8 gemeenten bedraagt 17.314 euro. Eind 2019 bedraagt de gemiddelde werk-

loosheidsgraad in het actieterrein 4,0% en het aandeel leefloners 0,30%. Dit is een stuk lager dan de gemid-

delde situatie in Vlaanderen waar de werkloosheidsgraad op 6% ligt en het aandeel leefloners op 0,56% ligt. 

In het actieterrein van de SHM zijn er sterke verschillen tussen de gemeenten onderling, waarbij de werk-

loosheid en het aandeel leefloners in Eeklo meer dan dubbel zo hoog is ten opzichte van de andere gemeen-

ten.  

Open (44,6%) en halfopen bebouwing (26,6%) zijn het meest voorkomende woningbouwtypes. Rijwoningen 

(16,1%) en appartementen (12,7%) komen veel minder voor in het actieterrein, behalve in Eeklo waar er ver-

houdingsgewijs bijna 3 maal zoveel rijwoningen en 2 maal zoveel appartementen zijn.  



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING MBV (EEKLO) PAGINA 13 VAN 60 

 

De mediaan verkoopprijs van een woning in het actieterrein van MBV bedroeg in 2019 222.000 euro (onge-

veer 10.000 euro minder dan de Vlaamse mediaan). De duurste gemeenten zijn Aalter en Evergem (260.000 

euro). In Sint-Laureins (185.000 euro), Eeklo (200.000 euro) en Assenede (202.500 euro) waren de verkoops-

prijzen het laagst. De mediaan verkoopprijs is de laatste 5 jaar met ongeveer 15% gestegen, dit is iets meer 

dan het Vlaams gemiddelde (13%). De mediaan verkoopprijs van appartementen is enkel gebaseerd op Aalter, 

Eeklo, Evergem en Maldegem, in de andere gemeenten waren er te weinig transacties. De mediaan verkoop-

prijs van appartementen bedroeg in 2019 202.500 euro dat is net iets lager van het Vlaams gemiddelde. De 

mediaanverkoopprijs steeg gemiddeld met 8% in deze vier gemeenten. Hierbij zijn er grote verschillen op te 

merken. In Eeklo daalde deze met 7% in Maldegem steeg deze met 25%. Dit heeft uiteraard sterk te maken 

met het aantal en vooral het type van appartementen die dat jaar verkocht werd. Omdat er voor veel 

Vlaamse gemeenten geen transactiegegevens beschikbaar zijn, is een vergelijking met Vlaanderen niet mo-

gelijk. Ten slotte worden er ook geen gegevens meer opgenomen van verkoopprijzen van bouwgronden, 

ook hier zijn er onvoldoende transacties om tot betrouwbare analyses te komen. 

De 8 gemeenten uit het actieterrein van de SHM kregen samen een bindend sociaal objectief opgelegd van 

1068 woningen. Bij de voortgangstoets van eind 2020 waren er reeds 574 woningen gerealiseerd en waren 

er 202 al gepland. Assenede en Eeklo hadden op dat moment hun BSO reeds in zicht. De overige 8 gemeenten 

dienden samen nog 323 woningen te realiseren. Eeklo en Assenede sloten een sociaal woonbeleidsconvenant 

af voor de realisatie van respectievelijk 12 en 23 huurwoningen. Aalter, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Malde-

gem en Sint-Laureins volgen allen niet het veronderstelde groeipad. Enkel Sint-Laureins kreeg de beoordeling 

dat ze voldoende inspanningen levert om die uiteindelijk te behalen. De overige 5 dienen dus een bijkomende 

inspanningen te leveren, zo beoordeelt Wonen-Vlaanderen. Meer detailinfo over het BSO is terug te vinden 

in OD 1.1. 
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4.1  PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN 

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

gezinnen en alleenstaanden 

OD 1.1: De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen  

Beoordeling huuractiviteiten: goed 
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing 

Tijdens de visitatieperiode 2015-2019 bouwde MBV 84 nieuwe huurwoningen of gemiddeld 16,8 per jaar. Haar 

patrimonium groeide zo jaarlijks aan met 0,95%. Daarmee presteert MBV lager dan ongeveer 75% van de 

Vlaamse SHM's. Wel heeft de SHM heel wat bouwprojecten in uitvoering of in de planning. Met de geplande 

en de gerealiseerde productie van huurwoningen draagt de SHM in belangrijke mate bij tot het bereiken van 

het BSO binnen haar werkingsgebied. In Eeklo is het BSO bereikt en in Assenede is het bereik ervan in zicht. 

De andere gemeenten waar de SHM huuractiviteiten heeft, moeten nog een hele weg afleggen.  

MBV neemt haar projecten op in de financiële meerjarenplanning (zie OD. 5.4) en toetst ze af aan deze plan-

ning. De SHM bespreekt de projectplannen veelvuldig met de lokale besturen en woonactoren, onder meer 

op het Lokaal Woonoverleg. De visitatiecommissie beoordeelt de inspanningen van MBV voor de realisatie 

van nieuwe sociale huurwoningen als goed. 

▪ De gemiddelde aangroei van bijna 17 huurwoningen per jaar betekent voor MBV een verdubbeling ten 

opzichte van de vorige visitatieperiode. Toen was de jaarlijkse bouwproductie beperkt tot gemiddeld 8 

woningen (aangroei patrimonium met 0,48% per jaar). Bij de vorige visitatie werd een sterkere aangroei 

aangekondigd die zich nu vertaalt in een verdubbeling van het gerealiseerde bouwvolume. Niettemin 

blijft de SHM met deze gemiddelde jaarlijkse aangroei van 0,95% nog behoren tot de 20 zwakste groeiers 

van alle Vlaamse SHM's. 

 

▪ MBV bouwde in de periode 2015-2019 84 nieuwe huurwoningen, waarvan 43 vervangbouw.  

  2015 2016 2017 2018 2019  
Koning Albertstraat Vervangingsbouw app 

Vervangingsbouw woning 
8 
15 

    Eeklo 

Blommekens Nieuwbouw app.  18    Eeklo 

Claeysstraat/Blauwersstraat Nieuwbouw app.  12    Lievegem 

Kerkstraat Nieuwbouw app.  4    Eeklo 

St-Bernardussite – fase I Vervangingsbouw woning   20   Assenede 

Roze - P.VandePuttestraat Nieuwbouw app.    7  Eeklo 

        

ALGEMEEN TOTAAL  23 34 20 7 0 84 

 Tabel: MBV, bouw huurwoningen 2015-2019, PDB, Mei 2021 

 

De bijkomende dynamiek die in gang is gezet tijdens de visitatieperiode levert vooral in de eerstkomende 

jaren vruchten af. In 2020-2021 wordt die groeiende dynamiek reeds zichtbaar. Op het moment van de 

visitatie heeft de SHM 8 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 16 ‘goede woningen’ aangekocht en de bouw 

van 71 woningen aangevat. Dit alles staat voor een aangroei met 97 woningen binnen de 2 jaar na de 

visitatieperiode. 

4. PRESTATIES VAN DE SHM 
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Zoutweg Vervangingsbouw woning 8 Lievegem Opgeleverd in 2020 

Hemelrijkstraat Aankoop goede woningen 16 Aalter Aankoop in 2020 

Kleitstraat-Rijvers fase II Nieuwbouw woning 8 Lievegem In uitvoering 

Onderdale Ursel – fase I Nieuwbouw woning        15 Aalter In uitvoering 

St-Bernardussite – fase II Nieuwbouw app 22 Assenede In uitvoering 

De Passage - Basisschool Nieuwbouw woning 21 Lievegem In uitvoering 

Gentsesteenweg Nieuwbouw woning 5 Eeklo In uitvoering 

Totaal  97   

Tabel: MBV, projecten aangekocht, gebouwd of in uitvoering, PDB, Mei 2021 

 

Daarnaast heeft de SHM nog meerdere projecten in voorbereiding of aangemeld, goed voor totaal 83 

nieuwe huurwoningen: 

Saterstraat - Ursel Nieuwbouw woning 6 Aalter In voorbereiding 

Gentstraat Nieuwbouw woning 4 Kaprijke Aangemeld 

Akkerstraat Nieuwbouw woning 15 Lievegem In voorbereiding 

Biezenkouter fase I Nieuwbouw woning 25 Evergem In voorbereiding 

Oostveldstraat Nieuwbouw woning 4 Eeklo Aangemeld 

Hillestraat Nieuwbouw woning 9 Maldegem In voorbereiding 

Dorpsstraat Nieuwbouw app 3 of 
4 

St-Laureins In voorbereiding 

Zuidstraat  Nieuwbouw woning 17 Kaprijke In voorbereiding 

Totaal  83   

 Tabel: MBV, projecten in voorbereiding, Mei 2021 

▪ De Voortgangstoets 2020 van Wonen Vlaanderen  geeft aan dat het BSO voor Eeklo bereikt is. Deze 

gemeente sloot met de Vlaamse Minister van Wonen met ingang van 1 juli 2018 een eerste Sociaal Woon-

beleidsconvenant af voor de bijkomende realisatie van huurwoningen in de Cocquytstraat. Momenteel 

wenst het lokaal bestuur geen verdere substantiële uitbreiding van het aantal huurwoningen op haar 

grondgebied. De SHM werkt in deze stad enkel kleinere, inbreidingsgerichte projecten uit in overleg met 

het lokaal bestuur.  

In Assenede is de bouw van totaal 74 huurwoningen in uitvoering of opgenomen in de planning. Als deze 

gerealiseerd zijn, wordt het BSO in deze gemeente overschreden. Overeenkomstig de BSO-voortgangsme-

ting van eind 2019 beschouwt Wonen-Vlaanderen deze gemeente binnen categorie 1 (volgt het groeipad). 

Ondertussen sloot Assenede een Sociaal Woonbeleidsconvenant af voor de bijkomende realisatie van 23 

woningen. 

Aalter, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins hebben allen nog een weg te gaan en 

worden door Wonen-Vlaanderen binnen categorie 2a beschouwd. Dit betekent dat zij het groeipad om 

het BSO te bereiken onvoldoende volgen, doch wel inspanningen leveren om nieuwe huurwoningen te 

realiseren. In al deze gemeenten heeft MBV een aantal bouwprojecten in uitvoering of in de planning, 

maar er blijft nog een belangrijk saldo te bouwen. Hogervermelde tabellen van de bouwprojecten in 

uitvoering, aangemeld en in voorbereiding tonen de inzet van MBV in deze gemeenten. 

  



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING MBV (EEKLO) PAGINA 16 VAN 60 

 

 

 BSO nulme-
ting 

woningen 
gerealiseerd 

nog te 
realiseren 

gepland gerealiseerd 
+ gepland 

Resterend 
saldo 

Aalter 193 317 93 100 21 114 79 

Assenede 108 120 77 31 35 112 -4 

Eeklo 69 735 91 -22 5 96 -27 

Evergem 230 344 118 112 30 148 82 

Kaprijke 49 46 16 33 0 16 33 

Lievegem 172 495 53 119 76 129 43 

Maldegem 183 171 91 92 21 112 71 

Sint-Lau-
reins 

64 16 35 29 14 49 15 

Tabel: MBV, Voortgangsrapport Wonen Vlaanderen, 31 december 2019) 

 

De door de visitatiecommissie gehoorde ambtenaren drukken zich positief uit over de samenwerking met 

MBV en over de inspanningen om tot kwaliteitsvolle eigentijdse bouwprojecten te komen. Er is sprake 

van een goede verstandhouding en afstemming met de lokale beleidsvoerders en  ambtenaren (zie OD 

6.2). 

▪ Het project van 25 nieuwbouwwoningen Biezenkouter fase 1 in Evergem (tabel4) maakt deel uit van een 

breder, gefaseerd plan om op deze site een 100-tal woningen te bouwen. Daarnaast heeft de SHM plannen 

om op termijn nog 2 andere sites, nl. Oosthoek (Assenede) en Kapelaanstraat (Maldegem) te ontwikkelen. 

Ook op deze sites ziet MBV mogelijkheden tot het bouwen van ongeveer 100 huurwoningen. Dit soort 

ontwikkelingen pakt de SHM aan in 3 à 4 fases omwille van de beheersbaarheid voor het patrimonium-

team. MBV wijst er ook op dat de lokale besturen liever geen te grote bouwprojecten in één fase zien. Dit 

wordt niet door alle medewerkers van de lokale besturen die de visitatiecommissie kon spreken beves-

tigd. De commissie beveelt de SHM dan ook aan om de mogelijkheid tot het versneld realiseren van deze 

bouwprojecten te overwegen en te bespreken met de lokale besturen, gezien de lange wachttijden voor 

bepaalde gezinstypes (zie OD. 1.4) en daar de financiële situatie een grotere bouwproductie zonder pro-

blemen toelaat (zie OD. 5.1). 

 

OD 1.2: De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan 

Beoordeling huuractiviteiten: niet van toepassing 

Beoordeling koopactiviteiten: goed 

In de visitatieperiode 2015-2019 bouwde de SHM 36 sociale koopwoningen, gemiddeld 6 per jaar. Ondertussen 

werkt ze aan de realisatie van 52 nieuwe woningen. De SHM legt haar projectplannen steeds vooraf voor 

aan het betrokken gemeentebestuur en éénmaal het project vorm krijgt wordt het opgenomen in de finan-

ciële meerjarenplanning. In dezelfde periode bemiddelde de SHM 28 leningen voor de aankoop van een sociale 

koopwoning. Tegelijk bereidt ze een verdere aangroei van de bouw van koopwoningen en het afsluiten van 

woonleningen voor. Op basis van deze inspanningen beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van MBV 

voor deze doelstelling als goed. 

▪ MBV bouwt pas sinds 2013/2014 sociale koopwoningen. In die periode leverde zij 25 nieuwe koopwonin-

gen op. Sindsdien werkt ze verder aan de uitbouw van haar koopaanbod in de 8 gemeenten van haar 

werkingsgebied.  
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Net als bij de bouw van huurwoningen (zie OD 1.1) betrekt MBV het gemeentebestuur uitdrukkelijk voor-

aleer nieuwe projecten op te zetten. Zo toetst de SHM de haalbaarheid en wenselijkheid vooraleer de 

nodige gronden of gebouwen te verwerven en/of de voorbereiding op te starten. Zij legt de projecten 

voor aan het lokaal woonoverleg en betrekt de lokale overheid verder, onder meer via - in voorkomend 

geval - deelname aan de jury van de architectuurwedstrijd. Bij elk nieuw project streeft de SHM zoveel 

mogelijk naar een mix van huur- en koopwoningen. De vooropgestelde norm is 60% huurwoningen en 

40% koopwoningen. Daarbij probeert ze de koopwoningen zoveel mogelijk te realiseren langs eerder 

aangelegde wegeninfrastructuur om zo de kosten voor de kopers beperkt te houden. De SHM ziet ge-

mengde projecten ‘koop en bouw’ als een mogelijkheid om een sociale mix te realiseren in haar wijken 

en tegemoet te komen aan de verwachting van bepaalde lokale besturen om sociale koopwoningen te 

realiseren. Deze manier van gemengd bouwen geeft de SHM  ook de mogelijkheid om de aan te leggen 

infrastructuur gesubsidieerd te krijgen. 

▪ Tijdens de visitatieperiode 2015-2019 bouwde de SHM 30 koopwoningen, wat een vrij lage productie is: 

 

  2015 2016 2017 2018 2019  

Nieuwbouw  
      

Blommekens  Koopwoningen  12    Eeklo 

'Roze' - P.VDPuttestraat Koopwoningen    8  Eeklo 

Onderdale Ursel fase II Koopwoningen    
 

8 Aalter 

"Rijkswachtkazerne" Eendracht-
straat  

Vervangings-
bouw Woning 

    8 Assenede 

Totaal  0 6 0 8 16 36 

 Tabel: MBV, realisaties koopwoningen 2015-2019, PDB 

 

▪ Het overzicht van de projecten die momenteel in uitvoering of in voorbereiding zijn, toont de visie van 

de SHM aan om geleidelijk aan meer in te zetten op de bouw van koopwoningen: MBV heeft de bouw 

van 32 koopwoningen in uitvoering en 20 in voorbereiding. 

 

Nieuwbouw    2020 

Tieltsesteenweg Nieuwbouw app 12 Eeklo In uitvoering 

IJzerstraat Nieuwbouw woning 9 Eeklo In uitvoering 

Kleitstraat - Rijvers - fase II Nieuwbouw woning 11 Lievegem In uitvoering 

Saterstraat - Ursel Nieuwbouw woning 6 Aalter In voorbereiding 

Akkerstraat  Nieuwbouw woning 9 Lievegem In voorbereiding 

Zuidstraat Nieuwbouw woning 5 Kaprijke In voorbereiding 

Totaal  52   

Tabel: MBV, bouw koopwoningen in uitvoering of voorbereiding/MJP 

 

▪ In de periode 2015-2019 verkocht de SHM 30 koopwoningen. MBV maakt de voorwaarden voor de kopers 

en haar aanbod van koopwoningen bekend via haar website en de sociale media (Facebookpagina). In 

de vermelde periode verstrekte de SHM 28 sociale woonleningen voor de aankoop van een koopwoning 

bij de maatschappij. Omwille van organisatorische redenen werd het aanbod van sociale leningen initieel 

beperkt tot de kopers van een sociale koopwoning, vanaf 2020 biedt de SHM ook leningen aan voor 

private koopwoningen. Momenteel is de directeur de enige binnen de SHM die voldoet aan de bekwaam-

heidsvereisten voor het afsluiten van leningen. MBV wenst in de nabije toekomst meer in te zetten op 
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het leningsaanbod, onder meer via gerichte publiciteit. Een administratieve medewerkster bekwaamt 

zich ondertussen verder in de materie. 

▪ De verkoop van sociale kavels ziet de SHM niet (meer) tot haar kernopdracht. Het is van 2006 geleden 

dat MBV sociale kavels te koop aanbood.  

 

OD 1.3: De SHM brengt sociale kavels op de markt 

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

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

ondergebracht bij OD 1.2. 

 

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

Beoordeling huur- en koopactiviteiten: goed 

MBV hanteert een duidelijke strategie voor het verwerven en besteden van gronden en eigendommen. De 

SHM beschikt over een ruime grondreserve waarvan ongeveer de helft recent is aangekocht in functie van 

concrete bouwprojecten. De SHM is permanent op zoek naar opportuniteiten voor de aankoop van bouw-

gronden, goede woningen en van gebouwen die onmiddellijk bruikbaar zijn. Daarbij schrikt ze niet terug 

voor minder evidente aankopen zoals schoolgebouwen. In deze zoektocht werkt ze nauw samen met de 

lokale besturen en met diverse publieke en private actoren. Elke nieuwe opportuniteit wordt voorafgaande-

lijk afgetoetst met het betrokken lokaal bestuur en doorgesproken op het Lokaal Woonoverleg. De visitatie-

commissie beoordeelt de prestatie voor deze doelstelling als goed. 

▪ Op het ogenblik van de visitatie beschikt MBV over 36,39 ha. grondreserve, waarmee ze een van de 

koplopers is van de Vlaamse SHM’s. De beschikbare gronden zijn voor ongeveer de helft recent aangekocht 

(tijdens de visitatieperiode) in functie van concrete projecten.  

De gronden bevinden zich verspreid over het hele werkingsgebied: in Aalter (4,9ha), Assenede (8,1ha), 

Eeklo (3,4ha), Evergem (7,1ha), Kaprijke (0,8ha), Maldegem (5,5ha), Sint-Laureins (0,03 ha). 

De grondreserve is op het eerste gezicht volledig inzetbaar, voor 80% gelegen in een woongebied of in 

een woonuitbreidingsgebied dat met het akkoord van het gemeentebestuur kan ontwikkeld worden. 

Voor één groter perceel, namelijk 2,8ha in Belzele, deelgemeente van Evergem, dient de SHM samen met 

de gemeente na te gaan hoe dit best ontwikkeld kan worden.     Bij de bestemming van haar gronden 

voor huurwoningen of voor koopwoningen houdt MBV  rekening met de beleidsvisie binnen de betrokken 

gemeente. In een aantal gemeenten gaan de beleidskeuzes eerder in de richting van meer sociale koop-

woningen als betaalbaar aanbod voor jonge gezinnen. Dit is onder meer het geval in Aalter. 

▪ Voor de geplande projecten in de nabije toekomst beschikt MBV over de nodige projectgronden, dit is 

onder meer het geval voor de 3 grotere projecten van ongeveer 100 woningen (zie OD. 1.1) die ze in 

voorbereiding heeft. Dit maakt dat de SHM op heel korte termijn niet op zoek hoeft te gaan naar gronden 

en panden. Niettemin bekijkt zij voorkooprechten, voorstellen van private promotoren en aanbod van 

lokale overheden of actoren telkens grondig en met open vizier. Zo kocht zij in 2013 een deel van de Sint-

Bernardussite over van de Zusters Bernardinnen. Daar realiseert zij gefaseerd een mix van huurwoningen, 

met onder meer ouderenwoningen en woningen voor personen met een zorgnood. In Lievegem kocht de 

SHM in 2014 een voormalige jongensschool. Zij bouwt die momenteel om tot 21 huurappartementen met 

een publiek park en gemeenschapszaal (zie OD. 1.1 Project De Passage), dit in nauwe samenwerking met 

het gemeentebestuur. 
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▪ In de voorgaande jaren besliste de SHM om in te stappen in de CBO-procedure, doch tot nog toe kreeg zij 

geen aanbod van woningen. 

 

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

Beoordeling huur en koopactiviteiten: goed 

De afstemming van het woningaanbod op de noden van verschillende doelgroepen is een onderdeel van de 

visie en strategie van MBV. De SHM streeft ernaar om haar woningaanbod – zowel voor huur als voor koop 

– af te stemmen op de noden van verschillende doelgroepen. Daartoe houdt ze zowel bij haar beslissingen 

inzake nieuwbouw en renovatie, als bij de aankoop van bestaande gebouwen rekening met de samenstelling 

van de wachtlijsten. De SHM beschikt over een aantal huurwoningen specifiek aangepast voor ouderen of 

voor personen met een beperking. Daarbij heeft zij bij de bouw van nieuwe woningen aandacht voor rol-

stoeltoegankelijkheid. Voor de begeleiding van huurders met een zorgnood werkt ze samen met een gespe-

cialiseerde voorziening. De SHM heeft de onderbezetting van haar woningen goed in beeld en spant zich in 

om deze te bestrijden en te voorkomen. De ambtenaren en de lokale beleidsverantwoordelijken geven aan 

dat de projecten in dialoog tot stand komen, waarbij MBV vanaf de potentiële grondaankoop de plannen ter 

bespreking voorlegt. Op die manier kan er optimaal ingespeeld worden op de plaatselijke noden en oppor-

tuniteiten. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van de SHM voor deze operationele doelstelling als 

goed.  

▪ De wachtlijst voor huurwoningen (1.392 kandidaten eind 2019) bestaat voor 54% uit alleenstaanden en 

voor 45% uit gezinnen van 2 tot 4 personen. Hieruit blijkt de overwegende vraag naar kleinere en naar 

middelgrote wooneenheden. Gezinnen van 5 of meer personen maken slechts 1 procent van het totaal 

aantal kandidaten-huurders uit. 

De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning bedroeg tijdens de visitatieperiode 1.395 dagen. Voor 

twee categorieën kandidaten-huurders geldt een veel kortere wachttijd: 824 dagen voor alleenstaanden 

en 997 dagen voor koppels met kinderen. Voor de alleenstaanden situeert MBV zich bij de SHM's met de 

kortste wachttijd en voor gezinnen met kinderen bevindt ze zich in de middenmoot. Koppels zonder 

kinderen (1830 dagen), éénoudergezinnen (1514 dagen) en grote gezinnen (1783 dagen) kennen een vrij 

lange wachttijd. Voor hen bevindt de SHM zich bij de 25% SHM's met de langste wachttijd.  

▪ De SHM houdt sinds 2014 een vergelijkende studie bij van haar aanbod aan huurwoningen en de vraag 

ernaar. Hieruit blijkt, in elke gemeente, een overaanbod van 3-slaapkamerwoningen en een tekort aan 

woningen met 1 en 2 slaapkamers. Daarnaast is de vraag naar grote gezinswoningen groter dan het 

beperkte aanbod. 

Rekening houdend met deze vaststellingen, werkt de SHM aan het stelselmatig opdrijven van haar aan-

bod aan kleinere woningen. Bij aankopen en bij nieuwe bouw- en renovatieprojecten streeft ze ernaar 

een overwicht aan woningen met 1 of 2 slaapkamers te realiseren. Ze kiest er ook voor bij totaalrenova-

ties in woonwijken het aantal grote woningen op peil te houden.  

▪ Van de hoofdhuurders van MBV zijn 641 of 38,11% ouder dan 65 jaar, wat vrij veel is in vergelijking met 

de andere Vlaamse SHM’s (4° kwartiel). 

In 2020 kocht de SHM 16 ouderenwoningen over van het OCMW van Aalter.  Daarnaast beschikt de SHM 

over een 175-tal woningen - verspreid over haar werkingsgebied - die in het verleden als ouderenwoning 

gebouwd werden, maar zonder specifieke voorzieningen voor deze doelgroep. Voor deze woningen is 

er in geen enkele gemeente een toewijzingsreglement met voorrangsregels opgemaakt, zodat deze wo-

ningen in principe niet specifiek voor ouderen kunnen voorbehouden worden. 
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▪ De SHM beschikt over 14 woningen die specifiek gebouwd zijn voor personen met een (fysieke) beperking. 

In het project De Passage te Lievegem (zie OD. 1.1) realiseert zij in 2021 2 bijkomende appartementen voor 

deze doelgroep. In dit project realiseert de SHM ook een multifunctionele ruimte voor de gemeente (in 

ruil voor de grond)  

Voor personen met psychische problemen verhuurt MBV een gebouw met 5 kamers in Eeklo: het Initiatief 

Beschut Wonen De Wende. Deze verhuring verloopt in samenwerking met de Groep Neri (Geestelijke 

Gezondheidszorg Meetjesland) die voor de selectie en toeleiding en de begeleiding van de bewoners in-

staat.  

▪ De OCMW’s, het CAW en de initiatieven voor begeleid zelfstandig of beschut wonen kunnen aanvragen 

voor versnelde toewijzing indienen bij MBV, doch deze regeling wordt slechts in één of twee situaties per 

jaar toegepast (zie OD. 4.1). De welzijnsorganisaties die de visitatiecommissie kon spreken bevestigen de 

bereidheid van de SHM en het feit dat vraag vrij beperkt is. 

▪ Voor de nieuwbouwprojecten Onderdale en Saterstraat in Ursel, deelgemeente van Aalter, werd een 

Lokaal Toewijsreglement opgesteld met voorrang voor de doelgroep ‘permanente verblijvers recreatie-

domeinen’. In een deel van dit landelijke dorp, Groen Ursel, is er sinds jaar en dag permanente bewoning 

in 89 huizen, terwijl in dit bos- en natuurgebied enkel tijdelijk verblijf toegelaten is. Het provinciebestuur 

en de gemeente werken samen aan een oplossing voor dit probleem. De SHM draagt hiertoe bij door de 

bouw van diverse huur- en koopwoningen in Ursel (zie OD 1.1 en 1.2) die bij voorrang kunnen toegewezen 

worden aan gezinnen die reeds meerdere jaren in dit gebied wonen. In de praktijk blijken deze mensen 

er alles aan te doen om de verhuis naar een vaste woonplaats uit te stellen, zodat de voorrangsregel nog 

niet is toegepast voor huurwoningen, maar wel reeds voor 2 koopwoningen. De voorrang bij hen bestond 

eruit dat hun woongelegenheid in Groen Ursel niet werd gezien als een eigendom waardoor zij ook in 

aanmerking kwamen voor een sociale koopwoning. 

▪ MBV verhuurt op de Sint-Bernardussite in Assenede 3 appartementen buiten het sociaal huurstelsel aan 

de basisschool 't Brugje: één appartement voor kinderopvang en twee appartementen voor instapklasjes. 

Op deze site zijn deze basisschool en een Woonzorgcentrum gevestigd. De ganse site zal op termijn een 

zorgsite zijn met een woonzorgcentrum: ‘gewone’ sociale verhuring, sociale verhuring aan doelgroepen 

(mensen met beperking & ouderen zowel in appartementen als aanleunflats), alsook   een kinderopvang 

en een school. 

▪ MBV houdt zowel de onder- als de overbezetting van haar huurwoningen permanent bij. Ze heeft haar 

aanpak uitgewerkt in een procedure die deel uitmaakt van het Intern Huurreglement.  

Omwille van de grote vraag vanwege alleenstaanden en kleine gezinnen versoepelde de SHM in het ver-

leden haar norm voor rationele bezetting van de huurwoningen. Bij de toewijzing van woningen met 2 

of 3 slaapkamers, kunnen kandidaten  woningen met één kamer op overschot toegewezen krijgen. Deze 

werkwijze heeft gevolgen voor de aanpak van de onderbezetting. Zo is een woning met 3 slaapkamers 

en bewoond door een koppel zonder kinderen volgens deze norm niet onderbezet. Niettemin bevat de 

actuele lijst een driehonderdtal adressen van onderbezette woningen. Vooral het hoge aantal onderbe-

zette woningen met 3 slaapkamers valt op, 270 woningen zijn bewoond door een alleenstaand persoon 

vindt de visitatiecommissie een aandachtspunt. 

De SHM kiest in eerste instantie voor een persoonlijke aanpak. Als eerste stap worden de betrokken 

huurders opgebeld om hen in te lichten over de situatie. De verschillende opties worden met de huurder 

besproken vooraleer deze voor herhuisvesting op de wachtlijst van kandidaat-huurders ingeschreven 

wordt: ofwel een vrijwillige ofwel een niet-vrijwillige inschrijving. Bij een vrijwillige inschrijving op het 
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kandidatenregister kan de huurder zelf zijn voorkeur voor bepaalde woningen of woonwijken aandui-

den. De mogelijkheden en voorwaarden worden nadien per brief bevestigd aan de huurder. 

De SHM biedt de betrokken huurders in de mate van het mogelijke een alternatieve woning, dit rekening 

houdend met een aantal randvoorwaarden (ligging, huurprijs, …). Huurders die tot tweemaal toe weige-

ren in te gaan op een passend aanbod dienen een onderbezettingsvergoeding te betalen. Uit de inkomsten 

van 2019 en 2020 (respectievelijk €682 en €384 per jaar) blijkt wel dat deze maatregel nog niet vaak 

wordt toegepast. 

De visitatiecommissie kreeg geen indicatie die erop wijst dat de 'persoonlijke' aanpak van de onderbezet-

ting echt resultaten boekt. Zij beveelt de SHM dan ook aan om haar aanpak verder te evalueren en te 

verfijnen naar mate haar aanbod van kleinere woningen verder aangroeit. 

Op 2 april 2021 waren er 20 huurwoningen gekend overbezet. De SHM benadert deze huurders op een 

vergelijkbare manier zoals bij de onderbezetting. Huurders die weigeren om mee te werken aan een 

passende oplossing kunnen opgezegd worden.  

▪ Het aanbod van sociale koopwoningen is tot nog toe vrij beperkt. Niettemin is er zowel bij de gereali-

seerde als bij de geplande bouwprojecten een mix van kleinere en grotere woningen. De SHM bouwt 

zowel appartementen als grondgebonden woningen voor verkoop. De kopers zijn dan ook een mix van 

alleenstaanden en koppels, met of zonder kinderen. In 2019 werden 16 woningen verkocht, waarvan 1 aan 

een alleenstaande en 8 aan alleenstaanden met kinderen. Twee woningen werden verkocht aan een 

koppel en 5 aan koppels met kinderen. Het gemengde aanbod van kleinere en grotere koopwoningen zet 

zich verder in de gerealiseerde en geplande koopwoningen in 2020 en 2021. De visitatiecommissie vindt 

dit een goede keuze van de SHM. Ze creëert op die manier mogelijkheden voor alleenstaanden en kleinere 

gezinnen om een eigendom te verwerven. 

 

 

4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING 

SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit 

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

ging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig 

Beoordeling huuractiviteiten: goed 
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing 

MBV heeft een goed inzicht in de staat van haar patrimonium en beschikt over een uitgewerkte meerjarige 

onderhouds- en renovatieplanning die gekoppeld is aan de financiële meerjarenplanning. De SHM verbetert 

haar patrimonium stelselmatig door middel van deel- en totaalrenovaties waarbij ze inzet op verduurzaming 

en het bereiken van de ERP2020-normen. De 'Visie van MBV op haar bijdrage tot een beter milieu' past de 

SHM toe op het bestaande patrimonium en op de renovatie- en nieuwbouwprojecten. De visitatiecommissie 

erkent de geleverde inspanningen om de kwaliteit van de woningen op peil te brengen en te houden en 

vindt dat de SHM voor deze doelstelling goede prestaties levert. 

▪ MBV heeft de VMSW-conditiemeting (inventaris woningkenmerken) opgemaakt voor haar volledige patri-

monium. Deze meting geeft de SHM een gestructureerd beeld van de staat en de kwaliteit van haar 

woningen. Op basis daarvan werkte MBV een 10-jarig renovatieplan (2019-2028) uit dat het onderhoud, 

de totaal- en deelrenovaties en de vervangbouw van woningen bevat. Deze planning is financieel afge-

toetst aan het financieel meerjarenplan (zie OD. 5.4). 
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De SHM werkt de inventaris woningkenmerken stelselmatig bij na uitvoering van onderhouds- en reno-

vatiewerken. Op basis daarvan wordt het renovatieplan regelmatig aangepast.  

▪ MBV heeft een globaal ouder patrimonium. Zowat 85% zijn woningen dateren van voor 1990. Daarvan is 

zelfs een belangrijk deel nog gebouwd in de jaren 1950 (13%). De SHM heeft haar oudere woningen de 

laatste jaren grondig gerenoveerd binnen haar financiële mogelijkheden, waarbij ze zoveel als mogelijk 

beroep doet op FS3-leningen en toelagen (onder meer van de provincie, van het Europese EFRO en van 

de energieleveranciers).  

Tijdens de visitatieperiode voerde de SHM renovatiewerken uit in 713 woningen. In een aantal gevallen 

werden de renovatie-inspanningen gebundeld in een groter project, zoals onder meer de renovatie (en 

isolatie) van 167 daken in Assenede, de totaalrenovatie van 159 woningen in Lievegem en van 132 appar-

tementen in het Wilgenpark in Eeklo (in 2 fases). 

Om grote verhuisoperaties te vermijden plant de SHM de grote onderhouds- en renovatiewerken meer 

in kleinere groepen woningen of zelfs per individuele woning aan te pakken. Dit is duidelijk zichtbaar in 

het overzicht van de totaalrenovaties vanaf 2020: 

 

Totaalrenovatie  
 

 2020-2021 

Kleitstraat Huurwoningen 3 Lievegem Opgeleverd in 2020 

Toverheksstraat Huurwoning 1 Assenede Opgeleverd in 2020 

Abdijstraat  Huurwoning 
  

2 
1 
2 

Eeklo  Opgeleverd in 2020 
In uitvoering 
In voorbereiding 

André Claeys- & Molen-
park 

Huurwoning 3 Zomergem Opgeleverd in 2020 

Zonnepark Huurwoning 5 Eeklo In uitvoering 

De Bethunestraat Huurwoning 1 Aalter In uitvoering 

Populierstraat e.a. Huurwoning 3 Evergem Opgeleverd in 2020 

Tuinwijklaan Huurwoning 13 Eeklo In voorbereiding 

De Bethunestraat e.a. Huurwoning 25 Aalter Opgeleverd in 2020 

Trekweg e.a. Huurwoning 17 Lievegem In uitvoering 

Akkerstraat e.a. Huurwoning 12 Lievegem In uitvoering 

Doornstraat  Huurwoning 2 
1 

Eeklo 
Eeklo 

Opgeleverd in 2020 
In voorbereiding 

Aveschoot Huurwoning 1 Kaprijke Opgeleverd in 2020 

Hemelrijkstraat  Huurwoning 1 Aalter Opgeleverd in 2020 

Olmenstraat/Berkstraat Huurwoning 2 Evergem KTP 

Gentstraat Huurwoning 4 Kaprijke MJP 

Elzenstraat Huurwoning 1 Evergem In uitvoering 

Bremstraat Huurwoning 1 Eeklo In voorbereiding 

Lariksstraat Huurwoning 2 Eeklo In voorbereiding 

Totaal  106   

Tabel: MBV, totaalrenovaties in uitvoering en op de KTP en MJP 
 

▪ De ERP 2020-meting van eind 2019 geeft aan dat zowat alle verhuurde woningen van MBV voldoen aan 

de doelstellingen dubbel glas (98,9%) en dakisolatie (97,8%). Voor de norm van energiezuinige verwar-

mings-bron heeft de SHM wel nog een weg te gaan. De appartementen beschikken allen - op 3 na - over 

een verwarmingsbron die voldoet aan de norm, bij 172 woonhuizen is dat echter nog niet het geval. Dat 
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is 11,8% van het totale aantal. Naar mate het renovatieprogramma verder uitgevoerd wordt, zullen de 

resterende woningen ook aan deze norm voldoen. 

▪ MBV heeft een eigen ploeg van 8 technische arbeiders die deel uitmaken van de dienst Patrimonium. Zij 

voeren een groot deel van het onderhouds- en herstelwerk uit, zowel ruwbouwwerk als sanitair, elek-

triciteit en schrijnwerk.  

Daarnaast heeft de SHM een aantal onderhouds- en raamcontracten afgesloten met aannemers. Onder-

houdscontracten zijn er onder meer voor groenonderhoud, het reinigen van ramen en van schouwen en 

afvalverwerking. Voor het onderhoud/herstel van CV-installaties en regenwater-pompen, alsook voor 

het plaatsen/herstellen van keukens, binnendeuren,  soepele vloerbekleding en dubbel glas, zijn raam-

contracten afgesloten (zie OD 5.2). 

Bij problemen met de centrale verwarming, de liften en bij brandalarm, kunnen de huurders rechtstreeks 

contact opnemen met de onderhoudsfirma, ook buiten de kantooruren. Voor de andere meldingen van 

problemen aan de woning is er een specifiek telefoonnummer en mailadres, beide te vinden op de website. 

▪ De SHM werkt met de brochure “Wegwijs – Goede afspraken maken goede vrienden” waarin onder meer 

opgenomen is welke werken er voor rekening van de SHM en welke ten laste van de huurder vallen. Deze 

brochure wordt meegegeven aan elke nieuwe huurder en is ook op de website te vinden. De website 

bevat tevens een gedetailleerd overzicht van de onderhoudstaken en van mogelijke technische proble-

men – met daarbij de nodige informatie. De SHM staat vaak ook in voor werken die doorgerekend worden 

aan de huurder. 

▪ Huurders kunnen technische mankementen doorgeven aan de SHM via het specifiek telefoonnummer of 

via het mailadres van de onderhoudsdienst. Bij problemen met de lift, bij brandalarm en bij problemen 

met de verwarming op gas kunnen zij rechtstreeks het aangesteld aannemingsbedrijf contacteren per 

telefoon.  

De meldingen komen rechtstreeks bij de verantwoordelijke van de onderhoudsploeg terecht die ze op-

neemt in het opvolgsysteem (Sociopack) en het verder verloop ervan opvolgt. Hij beoordeelt of de eigen 

onderhoudsploeg dan wel een aannemer ingeschakeld wordt. Ook andere medewerkers, zoals de onder-

houdsarbeiders en de medewerkers van de dienst Patrimonium, kunnen meldingen van vastgestelde 

problemen inbrengen in de planningstool. Van zodra een melding geregistreerd is, wordt contact opge-

nomen met de huurder voor een afspraak voor de werkuitvoering.  

De onderhoudsarbeiders beschikken over een tablet waarmee ze het verloop van de werkuitvoering 

permanent kunnen doorgeven in het opvolgsysteem. Hierdoor, en door het track-and-trace-systeem in 

de bedrijfsvoertuigen kan de verantwoordelijke de uitvoering opvolgen. Steekproefsgewijs volgt hij ook 

de kwaliteit van het geleverde werk op. 

▪ De SHM heeft haar procedure voor de aanpak en opvolging van de meldingen recent bijgesteld en ver-

klaart duidelijk te communiceren aan de huurders wat er met hun melding gebeurt en wanneer het 

probleem wordt opgelost. Algemeen geven de huurders die deelnamen aan de meest recente tevreden-

heidsmeting (zie OD. 6.3) aan tevreden te zijn over de dienstverlening van de SHM. Niettemin formuleerden 

de huurders die de visitatiecommissie kon spreken toch opmerkingen over de uitvoering van het herstel-

werk en de communicatie er over. De SHM wijst erop dat dit mogelijks te maken heeft met ervaringen 

uit het verleden en het minder op de hoogte zijn van de recentere organisatie-aanpassingen. Minder 

goede ervaringen kunnen vaak voor lange tijd de perceptie bij de huurders bepalen. Vandaar dat de 

visitatiecommissie de SHM aanraadt om de actuele aanpak in verband met het onderhouds- en herstel-

werk duidelijk te blijven communiceren, onder meer in de nieuwsbrief Wegwijs.  
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Tegenover de visitatiecommissie gaven de woon- en welzijnsactoren aan geen noemenswaardige proble-

men vast te stellen in verband met de aanpak van onderhouds- en herstelwerk door de SHM. 

▪ Haar ambitie in verband met milieu en duurzaamheid werkte de SHM uit in de tekst 'Visie van MBV op 

haar bijdrage tot een beter milieu' die ze toepast op haar bestaande woningen en op de nieuwbouw- en 

renovatieprojecten.  

MBV heeft reeds een aantal initiatieven achter de rug waarbij ze stappen vooruit wil zetten en ervaring 

opdoen voor toekomstige projecten. In het Wilgenpark te Eeklo werkte ze samen met het lokaal bestuur, 

Aquafin en de VMSW enkele projecten van ontharding en omvorming tot een parkzone uit. Deze projecten 

wil ze verder uitbreiden tot de hele woonwijk. In de Hemelrijkstraat in Aalter, deelgemeente Knesselare, 

voerde MBV een proefproject uit samen met de leverancier Knauff. Daarbij werd het energieverbruik 

opgevolgd in een periode voor en na het plaatsen van dak- en spouwmuurisolatie. Dit ging gepaard met 

begeleiding van de huurders in verband met hun energieverbruik en een studie naar warmteverlies van 

een woning door de Katholieke Universiteit Leuven.  

Voor de toekomst heeft de SHM het isoleren van de spouwmuren gefaseerd voorzien in de meerjaren-

planning. Met het toekomstig nieuwbouwproject in de Oosthoek te Assenede wil de SHM voor het eerst 

BEN-woningen bouwen. De 12 woningen (6 koop en 6 huur) die de SHM plant in de Saterstraat in Aalter 

(deelgemeente Ursel) zullen de eerste zijn die de SHM bouwt zonder gasaansluiting. Tevens laat de SHM 

in alle nieuwbouwwoningen een aansluiting voorzien voor het plaatsen van zonnepanelen in de toe-

komst. 

Via deze verschillende projecten werkt de SHM in de richting van de energetische standaard 2050 voor 

sociale woningen. 

De visitatiecommissie vindt dat de SHM hierbij gefaseerd goede stappen zet in de richting van meer 

energie-efficiëntie van haar woningen. 

 

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

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

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

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

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

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

van de bestaande woningen is vervat onder OD 2.1. 
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4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID 

SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen 

OD 3.1: De SHM bouwt prijsbewust 

Beoordeling huuractiviteiten: goed 
Beoordeling koopactiviteiten: goed 

De visitatiecommissie stelt vast dat MBV erin slaagt om de bouwkosten voor nieuwbouwprojecten te beper-

ken tot 97% van de kostprijsnormen die opgelegd worden door de VMSW. Ze zet daarvoor vooral in op een 

doorgedreven opvolging doorheen alle fasen van het project. Voor wat betreft renovaties bedragen de 

meerwerken 12,54% van het bestelbedrag en dit is toe te schrijven aan een minder zorgvuldige voorbereiding 

en de sterk afwijkende toestand waarin de woningen zich bevinden. De SHM heeft ondertussen lessen ge-

trokken uit deze werkwijze en gaat zorgvuldiger te werk bij de analyse van de uit te voeren werken, zowel 

voor wat betreft de voorbereiding van de renovatiewerken als het beheer van het patrimonium. MBV heeft 

ook haar werkwijze met betrekking tot koopwoningen aangepast. Om de kosten voor de koper te drukken 

en deze toe te laten sneller te verhuizen, werkt de SHM de woningen volledig af, met uitzondering van de 

keuken en de vloerbekleding op de verdieping. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties op het prijs-

bewust bouwen bij de SHM daarom als goed. 

▪ Bij de vorige visitatie (2015) beoordeelde de visitatiecommissie de prestaties voor deze operationele doel-

stelling voor verbetering vatbaar. Toen bleek dat de SHM moeite had om in de ontwerpfase de kostprijs-

norm te respecteren en uit de beschikbare data bleek dat er systematisch een overschrijding was van 

het bestelbedrag ten aanzien van de raming bij definitief ontwerp, met daar bovenop nog meerwerken 

bij huurwoningen. De SHM had toen al corrigerende maatregelen genomen, maar daarvan waren de 

resultaten nog niet zichtbaar.  

▪ De maatschappij heeft een goed overzicht op de kostprijs en de realisatietermijn van haar projecten. Ze 

bewaart het overzicht door alle projecten te groeperen in overzichtelijke tabellen, waarop ze informatie 

bijhoudt met betrekking tot de kostprijs: ramingen per projectfase, bestelbedrag, meer- en minwerken, 

prijsherzieningen en conformiteit met FS2/FS3. In deze tabellen zijn de projecten uitgesplitst naargelang 

het om nieuwbouw of renovatie gaat. Daarnaast beschikt de maatschappij nog over aparte tabellen met 

de goedgekeurde verrekeningen per project.  

o Wat betreft nieuwbouw blijkt dat het conformiteitspercentage (de verhouding van de uitein-

delijke kostprijs ten aanzien van het maximaal financieringsplafond) van de projecten in de 

periode 2015-2019 (128 eenheden) 97% bedroeg en dat de meerkosten beperkt bleven tot 4,2% 

van het bestelbedrag. Meestal gaat het om grondverzet of funderingskosten of bijbestellingen, 

zoals het plaatsen van elektriciteit in tuinbergingen (huur) of het verder afwerken van koopwo-

ningen (vloeren, sanitair, keuken) 

o In de periode 2015-2019 voerde de maatschappij renovatiewerken uit aan 280 huurwoningen. 

De meerwerken bedroegen hier 12.54% van het bestelbedrag. Het conformiteitspercentage be-

draagt hier 89%, maar geeft een vertekend beeld omdat er op enkele projecten bestellingen 

geplaatst werden die qua bedrag sterk afwijken van het toegestane financieringsplafond. De 

hogere bedragen aan verrekeningen schrijft de maatschappij vooral toe aan onverwachte zaken 

(bijkomende gebouwonderdelen die vervangen moeten worden) die opduiken tijdens de wer-

ken. Uit de gesprekken bleek dat de maatschappij geconfronteerd werd met een oplopende 

leegstand en er versneld moest ingezet worden op het verbeteren van het patrimonium. In die 

context koos de maatschappij ervoor om uitvoeringsdossiers te laten opstellen door een extern 

architect, op basis van de analyse van een aantal typewoningen. Deze onvolledige screening 

van het patrimonium (ongeveer 1 op 20 woningen werd bezocht) leidde ook tot onvolledige 
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uitvoeringsdossiers en meer verrekeningen. De SHM heeft ondertussen haar werkwijze op dit 

punt bijgesteld, en brengt de bestaande toestand van de woningen beter in kaart.  

▪ Om prijsbewust te kunnen bouwen grijpt de MBV bij verschillende fasen van het project in. Bij de aan-

stelling van ontwerpers wordt een jury samengesteld die de verschillende ontwerpen beoordeeld. Iedere 

ontwerpwedstrijd wordt gepubliceerd. MBV heeft materiaalrichtlijnen opgesteld op basis van de artikelen 

van de B-2015, waarbij ze vanuit haar ervaring met het onderhoud van het patrimonium bepaalde ma-

terialen voorschrijft. Deze richtlijnen worden meegegeven aan de architecten die meedoen aan de ont-

werpwedstrijd. Bij het eerste schetsontwerp wordt de architectuur van het ontwerp uitvoerig gecontro-

leerd op dure architecturale franjes of uitvoeringsmethoden. In de fase van het voorontwerp kiest MBV 

materialen in functie van duurzaamheid en kostprijs en streeft de maatschappij naar een zo laag mogelijk 

E-peil zonder gebruik van dure technieken. Bij de opmaak van het aanbestedingsdossier wordt gecontro-

leerd of er nog wijzigingen zijn en of het uiteindelijke ontwerp de doelstellingen van de maatschappij 

respecteert. Bij de bestelling gaat de maatschappij aan de hand van haar opvolgingstabellen na wat de 

beschikbare ruimte is voor eventuele verrekeningen. Gedurende de volledige uitvoeringsfase wordt con-

stant gezocht naar goedkopere uitvoeringswijzen. Het is de ervaring van MBV dat het vermijden van 

meerwerken bij nieuwbouw grotendeels afhangt van de kwaliteit en degelijkheid van het uitvoerings-

dossier, alsook van de opvolging door de medewerkers van de SHM. 

▪ Door de doorgedreven renovatie van het patrimonium verwacht de MBV dat de onderhoudskosten in 

de komende jaren  zullen afnemen doordat onderhoudsvriendelijke materialen gebruikt worden. De 

maatschappij heeft ook lessen getrokken uit de betaalde meerwerken: 

o Aanpassingen door de huurder worden niet langer oogluikend toegestaan: voor alle wijzigingen 

in en rond de woning moet de huurder vooraf toestemming vragen en bij het verlaten van de 

woning moeten eventuele wijzigingen terug in originele staat gebracht worden, zodat de SHM 

een beter zicht heeft op de werkelijke staat van het patrimonium; 

o Indien mogelijk gebeuren renovaties niet langer met verhuisbewegingen. Hierdoor worden de 

dossiers kleiner en meer beheersbaar en is de uitvoeringsperiode korter (minder prijsherziening, 

minder leegstand). 

o Bij renovaties van een hele wijk worden de typedossiers op voorhand goedgekeurd door de 

sectorarchitect van de VMSW zodat deze voor een hele wijk op de meerjarenplanning kunnen 

komen. Wanneer de woning leeg komt te staan, wordt een uitvoeringsdossier opgemaakt per 

woning aangepast aan de werkelijke toestand. Aangezien de woningen al voorzien zijn op de 

MJP door de BECO moeten de individuele dossiers enkel nog goedgekeurd worden voor de KTP. 

Dit verkort de periode van leegstand met minstens 6 maand. Een bijkomend voordeel is dat er 

bij nieuwe dossiers rekening gehouden kan worden met de ervaringen bij de renovatie van een 

gelijkaardige woning, wat de verrekeningen sterk beperkt. 

o Woningen die niet in groep staan (enkelingen) waarvan de renovatiekosten te hoog dreigen op 

te lopen worden verkocht (1-3 per jaar) en woningen waarvan de staat te slecht is worden 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

o In verhuurde woningen die op de lijst staan voor grote renovatie, worden geen grote investe-

ringen meer gedaan (keukens, badkamers, ...). Enkel noodzakelijke herstellingswerken worden 

nog uitgevoerd. 

▪ Voor het ontwerpen van de projecten deed de MBV beroep op een pool van architecten of schreef ze een 

architectuurwedstrijd uit. De omgevingsambtenaren en beleidsverantwoordelijken betrekt ze vanaf het 
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schetsontwerp tot het definitief ontwerp, met als doelstelling het bekomen van de vergunning te bespoe-

digen. De maatschappij maakt ook werk van het betrekken van de buurt in het ontwerpproces, onder 

meer door de plannen ook met de buren door te nemen. 

▪ Bij het energiezuinig maken van het patrimonium maakt de MBV gebruik van subsidies indien mogelijk. 

Zo kon ze in de periode 2017-2020 genieten van 741.146 euro aan isolatiepremies, 118.992 euro aan glaspre-

mies, 12.000 euro aan premies voor het vervangen van gasketels en 2 219 385 euro premies uit het Vlaams 

klimaatfonds.  

▪ Voor de koopsector zijn de FS3-kostprijsnorm minder relevant, maar is vooral totale kostprijs en de 

verkoopbaarheid van de woningen van belang. Op basis van de beschikbare gegevens, blijkt de termijn 

waarbinnen de koopwoningen verkocht worden, redelijk te zijn (6-8 maanden). De koopwoningen van 

MBV zijn dus verkoopbaar aan het doelpubliek.  

▪ De gemiddelde verkoopprijs voor een woongelegenheid lag in 2019 rond de 195.515 euro, Dit is lager dan 

het maximale ontleningsbedrag dat een koper bij de VMSW kan ontlenen (zie website VMSW). In 2016 lag 

de gemiddelde verkoopprijs substantieel lager met respectievelijk een verkoopprijs van 173.105 euro. Het 

gemiddeld ontleend bedrag ligt op 202.000 euro.  

▪ De SHM kan een invloed op de verkoopsprijs uitoefenen door een lager aandeel van de venale waarde 

van de grond in de prijs op te nemen. Tot 2017 kon een SHM maximaal 75% van de venale grondwaarde 

in rekening brengen, vanaf 2017 is het maximum 100%. MBV neemt als uitgangspunt nog steeds 75% van 

de venale waarde, maar bepaalt de uiteindelijke verkoopprijs ook in functie van het maximaal ontleen-

bare bedrag van de sociale leningen. Daarbij houdt ze rekening met de verkoopbaarheid en de beleen-

baarheid (alle sociale leningen verstrekt door de SHM hadden als doel het aankopen van een koopwoning) 

(zie OD 5.1).  

▪ MBV heeft haar strategie met betrekking tot de afwerking van de woning aangepast: nu probeert ze de 

woning zo volledig mogelijk op te leveren zodat enkel de keuken en de vloerbekleding op de verdiepingen 

nog geplaatst dient te worden. MBV wil zo de totale kostprijs voor de koper beperken (bij zelfplaatsing 

of plaatsing na oplevering dient immers 21% BTW aangerekend te worden i.p.v. 6%, fouten en discussies 

vermijden en de koper de mogelijkheid geven om sneller te verhuizen en de opeenstapeling van huur en 

afbetaling te vermijden. 

 

OD 3.2: De SHM verhuurt prijsbewust 

Beoordeling huuractiviteiten: goed 
Beoordeling huuractiviteiten: niet van toepassing 

De huurlasten zijn gedurende de visitatieperiode gedaald. In 2019 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast 

per woning slechts 75,4 euro. Negen op tien SHM's hebben hogere huurlasten. De lage huurlasten wordt 

gedeeltelijk verklaard door het klein aandeel appartementen in het patrimonium (14,3%%), waar traditioneel 

hogere huurlasten mee gepaard gaan.De grootste uitgaven betreffen het poetsen van de gemeenschappelijke 

delen, het onderhoud van de centrale verwarming en het groenonderhoud. De MBV heeft een goed inzicht 

in de samenstelling van de huurlasten en neemt ook initiatieven om de huurlasten te verlagen. De maat-

schappij zet huurders aan om zelf in te staan voor het poetsen, besteedt raamcontacten opnieuw aan en 

voert sommige werken gedeeltelijk uit met eigen personeel; dit alles met het oog op het beperken van de 

kosten voor de huurder. Vanuit diezelfde insteek probeert de maatschappij de technische installaties te 

vereenvoudigen en de gemeenschappelijke kosten voor de huurder de beperken. De visitatiecommissie vindt 

dat de SHM goede prestaties levert voor deze doelstelling.  
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▪ De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat heeft) maar 

uiteraard ook de huurprijs (die voornamelijk afhankelijk is van het inkomen van de huurder en waarop 

de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar een gedeelde verant-

woordelijkheid ligt bij huurder en de SHM). Bij MBV bedraagt de (mediaan) huurprijs per maand voor een 

eengezinswoning 293 euro en dat is lager dan 27% van de SHM's in Vlaanderen. Voor de appartementen 

is dat 252 euro en dat is lager dan bij 57% van de SHM's in Vlaanderen. Het inkomen van de huurder en 

in mindere mate de marktwaarde van de woning zijn het meest bepalend voor de huurprijs. Daarom 

wordt de huurprijs van sociale woningen niet als prestatie van een SHM beschouwd maar als een effect-

indicator. Het inkomen van de huurders is bij de MBV lager dan bij twee derde van de SHM's in Vlaande-

ren: 15.528 euro (2019). Het verschil tussen de aangerekende sociale huur en de (huur)marktwaarde voor 

een woning en een appartement bedraagt respectievelijk ongeveer 273 euro en 398 euro. Die verschillen 

met de normale markthuur zijn vooral voor appartementen groot in vergelijking met andere maatschap-

pijen: bij slechts 22% van de maatschappijen is het verschil nog groter. Bij woningen is het verschil met 

de markthuur kleiner dan bij drie vierde van de SHM's. 

▪ Uit de prestatiedatabank blijkt dat de gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij MBV slechts 75,4 

euro per jaar bedroeg in 2019 en dat is lager dan bij negen op tien SHM's. De jaarlijkse huurlasten daalden 

in de visitatieperiode van 113,7 euro in 2015 naar 75,4 euro in 2019. Het niveau van de huurlasten houdt 

normalerwijze sterk verband met het aandeel van het patrimonium dat uit appartementen bestaat. Aan 

appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld door de kosten voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen (traphal, lift, groen, …). Bij MBV bedraagt het aandeel appartementen slechts 

14,3% en ook dat is lager dan bij negen op tien SHM's.  

▪ De totale huurlast voor alle huurders samen bedroeg ongeveer 127.413 euro in 2019. De drie belangrijkste 

posten zijn de vergoedingen voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen (81.040 euro), het 

onderhoud van de centrale verwarming (21.896 euro) en onderhoud van de groenruimten (12.855 euro). 

Over het algemeen vonden de huurders waarmee de visitatiecommissie sprak de huurlasten aanvaard-

baar en waren ze tevreden van de geboden dienstverlening. MBV analyseert jaarlijks de huurlasten om 

na te gaan of er ergens abnormale kosten geregistreerd worden en waar er bespaard kan worden. 

▪ De MBV heeft een visie op het verlagen van de huurlasten en heeft die vertaald in concrete acties om de 

huurlasten en de andere kosten voor de huurder onder controle te houden. 

o Bij renovaties probeert de SHM de gemeenschappelijke delen te beperken, bijvoorbeeld door een 

grote gemeenschappelijke kelder op te delen in privatieve kelders of door 2 liften te vervangen 

door een grotere brancardlift. 

o Voor het onderhoud van de gemene delen probeert de SHM de huurders aan te zetten om dat 

zelf te doen en wordt de frequentie van het poetsen door een externe firma daarop aangepast. 

Dit gebeurde bijvoorbeeld in het project Wilgenpark (112 appartementen), waar de huurders de 

eigen verdieping poetsen en de poetsfrequentie verminderd werd met de helft. In 8 andere 

residenties doen de huurders het onderhoud volledig zelf. De SHM neemt hierbij het voortouw 

in het opstellen van een poetsplanning, zodat er effectief ook een beurtrol is. De planning wordt 

periodiek opgevolgd en de poetsvrouw gaat een aantal keren per jaar langs om een aantal 

zaken iets grondiger te poetsen. 

o MBV heeft raamcontracten afgesloten voor groenonderhoud, Onderhoud en herstel van CV-

ketels en regenwaterpompen, reiniging van schouwen, onderhoud van brandpreventiemateriaal 

en brandmeldcentrales, onderhoud van liften en de controle van de noodverlichting. Om de 4 

jaar besteedt de SHM deze raamcontracten opnieuw aan. De laatste keer gebeurde dat voor het 

onderhoud van de CV-ketels, waarbij de termijn bepaald werd voor 1 jaar, uitbreidbaar met 
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telkens een jaar. Volgens de SHM houdt dit de dienstverlener gemotiveerd om een kwaliteits-

volle dienstverlening te blijven leveren. MBV vraagt ook voor andere onderhoudstaken offertes 

op, maar soms beslist ze om de onderhoudstaken toch zelf uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het 

geval voor het controleren van de noodverlichting: de maatschappij laat tussentijdse controles 

uitvoeren door eigen medewerkers, wat goedkoper is dan alles te laten doen door de externe 

dienstverlener. 

o MBV zet volop in op het verwijderen van boilers en het gebruik van CV-ketels van het type 

doorstromer. Zo moet de boiler niet constant op temperatuur gehouden worden (hoger ver-

bruik) en valt het onderhoud en herstel van de boiler weg. 

o Bij de woningen voor senioren zorgt MBV ervoor dat de tuinen zoveel mogelijk gemeenschap-

pelijk onderhouden kunnen worden, zodat niet iedereen over tuingerief/tuinberging moet be-

schikken. 

o MBV is in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan met een onderzoeksteam van Knauff voor 

het isoleren van woningen en het registreren van het verbruik. Dit project vond plaats in Knes-

selare in de Hemelrijkstraat. Gedurende één jaar voor de isolatiewerken werd alle verbruik 

geregistreerd. Ook het jaar na alle isolatiewerken (dak + gevel) werd het verbruik van iedere 

huurder geregistreerd. Zo kwam men tot “Negawatts” of een hoeveelheid energie dat werkelijk 

uitgespaard werd. Het grote voordeel van dit onderzoek is dat dit geen theoretisch onderzoek 

is maar dat de werkelijke besparing (rekening houdend met het gedrag van de huurder) vast-

gesteld werd. De huurders die aan dit project deelnamen werden ook bewust gemaakt van de 

mogelijke besparingen. 

o De SHM liet de voorbije jaren energiescans uitvoeren door Woonwijzer vzw. Dit gebeurt in 

principe bij elke nieuwe verhuring. Indien de huurder daarmee instemt krijg hij bezoek van een 

medewerker, die de stroomverbruikers in de woning analyseert en tips geeft om het energie-

verbruik te beperken. 

 

4.4  PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID 

OD 4.1: De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners 

Beoordeling huuractiviteiten: goed  
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing  

MBV bouwde het team dat de huisvestingsondersteuning op zich neemt verder uit. De SHM organiseert de 

huisvestingsondersteuning op basis van persoonlijke en meer formele contacten, waarbij ze zowel op kan-

toor als bij huisbezoeken de tijd neemt om haar bewoners te helpen. Het team Dienstverlening en Staf staan 

in voor de toewijzing, waarbij wordt getracht de dubbele huur voor de huurder te beperken tot maximum 

1 maand. Bij de aanpak en opvolging van meldingen rond onderhoud en herstellingen speelt MBV kort op de 

bal. De ondersteuning bij noodzakelijke verhuisbewegingen is beperkt, maar in nood springt de maatschappij 

bij. Woon- en welzijnswerkers geven aan dat het sociale luik van MBV doorheen de visitatieperiode verbeterd 

is. De SHM werkt rond diverse thematieken samen met welzijnsactoren (de OCMW’s uit het actieterrein en 

het CAW) om huurders te ondersteunen. De visitatiecommissie 2021 stelt vast dat MBV duidelijk heeft geko-

zen om meer aandacht te schenken aan haar sociaal beleid en meer middelen in te zetten voor de begeleiding 

van huurders. De visitatiecommissie vindt dat de SHM hier een goede prestatie neerzet.  

▪ De sociale dienstverlening behoort tot het takenpakket van de team Dienstverlening en Staf. Deze dienst 

bestaat uit een team van zeven medewerkers die de huurdersopvolging en -ondersteuning, communica-

tie, participatie, en tevredenheidsmetingen opneemt. De boekhouding maakt eveneens deel uit van dit 
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team. De SHM beschikt over verschillende goed uitgewerkte procedures, maar plaatst ook het persoonlijk 

contact met de huurders centraal. Zowel bij het inschrijven, de toewijzing of bij eventuele vragen nemen 

medewerkers hun tijd om huurders op een heel klantvriendelijke wijze te helpen, zo getuigen ook huur-

ders en woonwelzijnsactoren. MBV zet bovendien in op huisbezoeken om het persoonlijk contact te ver-

sterken: medewerkers van de team Dienstverlening en Staf bezoeken iedere nieuwe huurder ongeveer 

zes maand na het betrekken van de woning. Omdat de SHM merkt dat veel van de vragen die de huurders 

hebben op dit moment eerder technische problemen zijn, zullen deze bezoeken bij gerenoveerde- of 

nieuwbouwwoningen uitgevoerd worden door de afdeling patrimonium.  Indien bij dat bezoek een so-

ciale problematiek zou boven komen wordt onmiddellijk een vervolgbezoek ingepland. De andere bezoe-

ken blijven bij de afdeling dienstverlening en staf. Dit biedt de huurder tevens een grotere continuïteit 

omdat zij ook de ingaande (en uitgaande) plaatsbeschrijving opnemen. De visitatiecommissie raadt aan 

om er toch voor te waken dat de sociale dienstverlening hiermee niet uit het oog wordt verloren.  

▪ Ook naar aanleiding van klachten en meldingen van onder meer huurders, aannemers, het eigen team of 

andere actoren plant MBV huisbezoeken. In 2019 waren er 381 geregistreerde sociale huisbezoeken (niet 

gelinkt aan een nieuwe verhuring). In de corona-periode is het aantal huisbezoeken uiteraard verminderd, 

maar zeker niet stilgevallen. In 2020 waren er in totaal 181 huisbezoeken,  van 1/1/2021 tot 15/3/2021 

waren dit er reeds 84. 

▪ Eén medewerker staat in voor de organisatie van de toewijzing. De SHM nodigt meerdere kandidaten 

tegelijk uit (tot maximum 5), om zo de toewijzing sneller te doen verlopen. Indien de woning nog be-

woond is vraagt de SHM om zelf een afspraak te maken met de zittende huurder. Op dit moment heeft 

de SHM wel reeds een voorcontrole gedaan van de woning om de her-verhuurbaarheid na te gaan. De 

bezoeken door de potentiële nieuwe huurder worden steeds op voorhand afgestemd met de vertrek-

kende huurder. De visitatiecommissie waardeert dat de SHM de toewijzing zo tracht te organiseren dat 

de huurder maximaal 1 maand dubbele huur dient te betalen. Alle actoren waarmee de visitatiecommissie 

kon spreken, getuigen dat het team de toewijzing deskundig aanpakt en de nodige tijd neemt om uitleg 

en ondersteuning te bieden.  

▪ De SHM voorziet bij het beëindigen van een huurcontract in een voorcontrole van de woning. Ze wijst 

de bewoner hierbij op zijn plicht om indien nodig bepaalde herstellingswerken uit te voeren om huur-

schade te voorkomen. De SHM doet dit om onverwachtse kosten voor de vertrekkende huurder te ver-

mijden. De SHM probeert hier heel consequent in te zijn, toegevoegde elementen (bijvoorbeeld een tuin-

huis) worden niet aanvaard, zelfs al zijn deze in goede staat. Een uitzondering betreft wanneer de intrek-

kende huurder deze zou willen overnemen, dan wordt dit opgenomen in de plaatsbeschrijving, die samen 

met het huurcontract wordt geregistreerd. Hierin wordt gesteld dat de nieuwe huurder de verplichting 

overneemt om bij zijn vertrek alles terug in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Indien er voor een 

woning ingrijpende renovatiewerken gepland zijn, dan is de SHM uiteraard iets flexibeler.  

▪ MBV heeft slechts een beperkt aantal versnelde toewijzingen. In 2019 waren dit er twee, in 2020 slechts 

één. De SHM staat evenwel open voor versnelde toewijzingen. De woon- en welzijnsactoren en de be-

leidspartners van MBV gaven tijdens de visitatiegesprekken aan de SHM actief meewerkt indien er zich 

acute woonnoden stellen. Het voornaamste probleem blijkt echter de beschikbaarheid van woningen te 

zijn.  

▪ De SHM heeft een goede samenwerking met het CAW en de OCMW’s in het actieterrein. Voor de onder-

steuning en begeleiding van haar huurders spreekt de SHM in eerste instantie het OCMW aan. Doorgaans 

gaat dit vooral over financiële problemen. Indien er echter sprake is van een meervoudige problematiek 

en het OCMW onvoldoende gespecialiseerd hulp kan bieden, dan is het CAW de aangewezen partner. 

Zowel het CAW als de OCMW's waarmee de visitatiecommissie kon spreken, zijn enthousiast over de 
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samenwerking. Ze geven aan dat ze tijdig betrokken worden en er een goede informatiedoorstroming en 

opvolging is vanuit de SHM (zie ook OD 4.2). 

▪ Over de opvolging van meldingen onderhoud en herstellingen zijn de meeste huurders waarmee de 

visitatiecommissie kon spreken tevreden. Ook hier heeft de SHM op ingezet. Enerzijds gebeurde dit met 

een herschikking van de werking van de SHM waarbij één nieuwe afdeling patrimonium is gevormd. 

Voorheen was er een team voor onderhoud & herstel en één voor nieuwbouw, wat tot  minder afstem-

ming en versnippering van de capaciteiten leidde. Anderzijds heeft de SHM werk gemaakt met de aanbe-

steding van een aantal raamcontracten voor onderhoud en herstel. Het belangrijkste raamcontract van 

de SHM bevat onder meer het tweejaarlijks onderhoud van de CV-ketels, herstellingen en vervangingen 

van de CV-ketels. Er is geen 24/7 permanentie, maar de SHM hanteert wel de norm dat problemen met 

warm water, elektriciteit of lekkages binnen de 24 uur moeten opgevolgd worden. De overige open-

staande meldingen worden wekelijks gescreend. De SHM kan ook kort op de bal spelen omdat ze de 

werking van de eigen klusjesdienst sterk geautomatiseerd heeft. Via een track & trace systeem op de 

wagens en de tablets waarop wordt ingegeven wanneer een klus wordt afgerond, kan de SHM in ‘real-

time’ zien waar de ploegen zijn en welke klussen worden aangepakt (zie ook OD 2.1). Dit laat toe om snel 

bij te sturen als dit nodig zou zijn. De visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk. 

Verder vindt de visitatiecommissie de klusdag die de SHM organiseert na afloop van iedere werf een 

bijzonder slim initiatief. Bij grotere werven (nieuwbouw of renovatie) dienen telkens na voorlopige afle-

vering nog tal van kleinere werken uitgevoerd te worden. Om zowel de huurders, de aannemers als ook 

de eigen werking te faciliteren, plant de SHM een klusdag in twee maanden na de voorlopige oplevering.  

▪ De meeste renovatie-operaties zijn eerder kleinschalig. De SHM laat veelal kleine clusters van woningen 

leegkomen vooraleer deze aan te pakken. Hierdoor heeft de SHM quasi geen verplichte verhuisbewegin-

gen door renovatie. Ze heeft hiervoor ook geen uitgewerkte aanpak. Indien er zich een acute nood stelt, 

dan ondersteunt de SHM wel bij de verhuisbeweging via haar klusjesdienst, maar dit is geen standaard 

aanbod. Omwille van de kleinschaligheid opteert de SHM niet altijd voor een bewonersvergadering, maar 

vaak direct voor huisbezoeken waarbij dan met de huurder bepaald wordt welke woonwensen er zijn 

en welke woningen hieraan voldoen.  

▪ Nieuwe huurders krijgen het aanbod voor een huisbezoek door Woonwijzer Meetjesland in het kader 

van energiezuinig wonen. Bij dit huisbezoek geeft een consulent van de woonwijzer tips en advies over 

hoe men energiezuinig en gezond kan wonen. De SHM heeft hiervoor een samenwerkingsakkoord geslo-

ten. Nieuwe huurders die dit aanbod aanvaarden stuurt MBV tweemaandelijks door naar de Woonwijzer. 

Huurders kunnen tegelijk ook aangeven of ze akkoord gaan met een kwaliteitsonderzoek door de Woon-

wijzer voor de huurwoning die ze dan verlaten. Ofschoon dit laatste weinig met de werking van de SHM 

te maken heeft, kan de visitatiecommissie beide insteken waarderen en vindt ze dit een goede praktijk 

▪ De SHM volgt de taalvereiste, met name het beschikken over basisvaardigheden van het Nederlands, op 

tijdens diverse momenten. In eerste instantie wordt nagegaan bij de kandidaatstelling in welke mate men 

het Nederlands vaardig is. Dit gebeurt opnieuw bij het ondertekenen van het huurcontract en ten slotte 

ook bij het huisbezoek na zes maanden bewoning. Indien de vaardigheden onvoldoende worden geacht, 

wordt er steeds op gewezen dat dit een verplichting is en adviseert men de klant een opleiding te volgen. 

▪ Ten slotte geven we nog mee dat alle alleenstaande huurders 65+ zijn opgebeld tijdens de lock down 

naar aanleiding van de coronapandemie; dit om na te gaan of men nood had aan ondersteuning en om 

hulpkanalen aan te bieden. Het initiatief werd heel positief onthaald bij de huurders waarmee de visita-

tiecommissie kon spreken.  
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OD 4.2: De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid 

Beoordeling huuractiviteiten: zeer goed  
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing  

MBV beschikt over een duidelijke aanpak om bij huurdersachterstal snel en gericht te handelen, om  zo een 

escalatie van het probleem en bijgevolg uithuiszetting te vermijden. Ze vult haar formele aanpak aan met 

directe contacten via huisbezoeken, sms, telefoon en mail, om huurders zo snel en persoonlijk te kunnen 

aanspreken bij problemen. Huurders krijgen altijd de mogelijkheid om de achterstal gespreid terug te betalen 

(afbetalingsplan). De SHM heeft eveneens een procedure voor problematisch woongedrag (overlast) waarbij 

ze  kort op de bal speelt. Hetzelfde geldt voor domiciliefraude. Ook hier is er een strikte procedure, waarbij 

de SHM steevast tracht met de huurder tot een oplossing te komen. Bij de verschillende procedures worden 

indien nodig ook andere actoren zoals de wijkpolitie, CAW of OCMW ingeschakeld. Gegevens over uithuis-

zettingen (gemiddeld 2 per jaar) en beëindigingen van de huurovereenkomst (gemiddeld 80 per jaar) worden 

bijgehouden. De SHM zet hier een zeer goede prestatie neer. 

▪ MBV houdt de redenen van het beëindigen van de huurcontracten bij. Jaarlijks zijn dit er ongeveer een 

80-tal. Hierin zijn tevens de interne mutaties begrepen (25 van de 81 in 2020) In evenveel gevallen werd 

het huurcontract beëindigd omwille van een overlijden of een verhuis naar het woonzorgcentrum. 27 

keer werd een huurcontract opgezegd door de huurder omwille van een andere reden. De reden hiervoor 

wordt niet geregistreerd. De visitatiecommissie raadt aan dit ook op te nemen, hieruit kan de SHM mo-

gelijk lessen trekken. Eénmaal werd het huurcontract beëindigd door de SHM omdat de huurder ver-

trokken was naar het buitenland.  

In drie gevallen werd het huurcontract door de SHM eenzijdig beëindigd. Tweemaal verliep dit via een 

procedure voor de vrederechter, éénmaal betekende de SHM de opzeg aan de huurder. In deze laatste 

drie gevallen was er zowel sprake van wanbetaling als problematisch woongedrag.  

De SHM ziet het beëindigen van een huurcontract op haar initiatief of een uithuiszetting als een 'falen'. Ze 

beseft dat huurders die hun sociale woning verliezen, vaak weinig opties meer hebben. De SHM geeft aan 

dit te allen tijde te willen vermijden en steeds naar een oplossing te zoeken. De visitatiecommissie vindt 

3 beëindigingen van huurcontracten per jaar op 1775 woningen een bijzonder laag aantal. De SHM lijkt 

dus aardig te slagen in haar opzet.  

Onderstaand staan alle procedures beschreven die de SHM hanteert, het viel de visitatie op dat naast de 

formele procedures er ook bijzonder veel informele contactmomenten zijn door heen deze procedure-

stappen (sms, telefoon, mailtje en huisbezoek). Zo doet de SHM in het kader van deze procedures of in het 

kader van een vermoeden van … jaarlijks meer dan 400 huisbezoeken alleen al.  

▪ De SHM heeft een procedure ‘huurachterstal bij zittende huurders’. Ze vertrekt hierbij van een aantal 

principes: een consequente benadering van alle huurders, het streven naar een oplossing binnen de 3 

maanden, zoeken naar een afdoende oplossing voor beide partijen, gemaakte afspraken dienen te worden 

nageleefd en een vonnis door de vrederechter wordt uitgevoerd.  

De huur dient samen met het maandelijks voorschot op de huurlasten betaald te zijn voor de 10de van 

elke maand. Een eerste controle gebeurt rond de 12de van de maand. Aan de hand van een saldolijst 

wordt een eerste aanmaningsbrief verstuurd naar de huurders van wie de SHM nog geen of slechts een 

gedeeltelijke betaling mocht ontvangen. De huurder met achterstal krijgt 10 kalenderdagen de tijd (af-

hankelijk van de maand, weekends, feestdagen, vakantiedagen) om de huurachterstal te vereffenen. De 

tweede controle gebeurt rond de 22ste van de maand. Een derde controle gebeurt rond het einde van 

de maand. Telkens wordt een aanmaningsbrief toegestuurd. Indien er in de maand erop nog geen huur 

is gestort, ontvangt de huurder een aangetekende aanmaningsbrief. Bij de laatste twee stappen wordt 

ook telkens telefonisch contact gelegd. Indien er reeds telefonische afbetalingsafspraken konden worden 
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gemaakt, worden deze in dit schrijven opgenomen. Er wordt eveneens een kopie van deze brief verstuurd 

naar het OCMW. Bij gemis aan afbetalingsafspraken of het uitblijven van een reactie van de huurder zelf, 

wordt er een huisbezoek gebracht. Indien de huurachterstal 3 maanden bedraagt, ontvangt de huurder 

een aangetekend schrijven, waarbij hij een laatste kans krijgt om de volledige huurachterstal te vereffe-

nen tegen het einde van de maand. Indien dit niet gebeurt of een eerder gemaakt afbetalingsplan niet 

wordt nageleefd, wordt de huurder opgeroepen bij de vrederechter voor een verzoening. Indien het 

afbetalingsvoorstel, opgemaakt tijdens de verzoeningsprocedure, niet wordt nageleefd, wordt de proce-

dure ten gronde opgestart. Jaarlijks worden gemiddeld 4 procedures opgestart bij de vrederechter. De 

visitatiecommissie waardeert het feit dat deze procedure wordt aangevuld met persoonlijke contacten 

en dat ook een huisbezoek is opgenomen in de procedure. 

Zoals aangegeven in de procedure wordt ook steevast het OCMW ingeschakeld. Indien het OCMW dit 

dossier niet kan opnemen, dan schakelt de SHM het CAW in. De SHM heeft een samenwerkingsakkoord 

met het CAW Oost-Vlaanderen voor preventieve woonbegeleiding ter preventie van uithuiszetting. Jaar-

lijks meldt MBV ongeveer 15 dossiers aan, veelal  een combinatie van huurachterstal en problematisch 

woongedrag. Deze dossiers kennen meestal een goede afloop waarbij uithuiszetting kan vermeden wor-

den. De SHM geeft aan dat de zeldzame uithuiszettingen die gebeuren, vooral huurders betreffen die deze 

woonbegeleiding geweigerd hebben. 

▪ De SHM heeft een procedure beperking van overlast. Dit betreft zowel sociale overlast (hinder ten aanzien 

van omwonenden), als fysieke overlast (verwaarlozen van de woning, vandalisme, niet onderhouden 

en/of vernielen van de woning en tuin, sluikstorten, enzovoort). MBV start de procedure op naar aanlei-

ding van meldingen van omwonenden, maar eveneens op basis van vaststellingen door eigen medewer-

kers, of externen (wijkpolitie, aannemers, enzovoort)  

Bij een eerste melding neemt de SHM telefonisch contact op met de huurder en schetst de door hem 

veroorzaakte overlast. Het telefonisch gesprek wordt schriftelijk bevestigd. De persoon die klacht in-

diende wordt telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht van de goede ontvangst en dat er gevolg 

wordt aangegeven. Alles wordt geregistreerd in Sociopack. Bij een tweede melding kondigt een mede-

werker schriftelijk een huisbezoek aan. Tijdens het huisbezoek wordt de huurder op zijn probleemgedrag 

gewezen, de overlastprocedure wordt uitgelegd. Er worden afspraken gemaakt met de huurder om het 

probleemgedrag aan te pakken en te stoppen. De medewerker wijst erop dat de huurder beroep kan 

doen op het CAW om hem hierin te begeleiden. Na het huisbezoek worden de gemaakte afspraken schrif-

telijk aan de probleemhuurder bevestigd. Eventueel organiseert een medewerker een bemiddeling tussen 

de partijen. De gemaakte afspraken worden aan alle partijen schriftelijk bevestigd. Als de overlast blijft 

aanhouden wordt een tweede huisbezoek georganiseerd, waarbij dezelfde afspraken worden doorlopen. 

Indien na het tweede huisbezoek de overlast blijft aanhouden dan volgt er een melding tot opstart 

procedure tot uithuiszetting. Opnieuw is er de mogelijkheid tot bijstand via CAW voor preventieve woon-

begeleiding. Als de overlast blijft duren, al dan niet tijdens of na de begeleiding van CAW, wordt een 

verzoekschrift bij het vredegerecht ingediend. Dit kan leiden tot uithuiszetting. Ook hier stelt de visita-

tiecommissie vast dat de SHM een correcte en menselijke aanpak heeft  

De SHM beschikt ook over een procedure domiciliefraude. Dit begint bij het ondertekenen van het huur-

contract waarbij de huurder erop gewezen wordt elke wijziging in de gezinssituatie te melden. Vervol-

gens worden wekelijks de gegevens van de huurders uit de kruispuntdatabank sociale zekerheid verge-

leken met de huurdersgegevens die gekend zijn bij MBV.  Meldingen omtrent domiciliefraude worden 

steeds onderzocht. Deze meldingen kunnen gebeuren door huurders, medewerkers van MBV, of andere.  

Indien er een andere gezinssamenstelling blijkt dan wat er aangegeven is bij de verhuurder, wordt de 

huurder in eerste instantie hieromtrent aangeschreven om hem alsnog de kans te geven zich in regel te 

stellen. De SHM stelt vast dat dit quasi steevast gebeurt. Indien de domiciliefraude bewezen is en de 
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huurder zich niet in regel wil stellen, dan kan het huurcontract worden opgezegd op basis van een 

vonnis van het vredegerecht en een beslissing door het directiecomité. Dit is in de afgelopen visitatiepe-

riode niet gebeurd.  

 

De visitatiecommissie waardeert de aanpak van de SHM, die zowel doortastend, alsook heel menselijk is. 

Huurders krijgen steeds de kans  om zich in regel te stellen. Bovendien tonen de uitzonderlijke resultaten 

aan dat de aanpak van de SHM in deze werkt.  

 

 

OD 4.3: De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan 

Beoordeling huuractiviteiten: goed  
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing  

De visie op leefbaarheid van MBV bestaat in eerste instantie uit de detectie en aanpak van overlast. Ze doet 

dit door maximaal problemen te detecteren via haar arbeiders en medewerkers die aanwezig zijn in de 

wijken. Verder zet ze ook in op meldingen van sociale actoren op het terrein en van huurders. Bij detectie 

van een probleem tracht de SHM steevast kort op de bal te spelen, waarbij de vele huisbezoeken van de SHM 

een belangrijke rol spelen. MBV zet ook proactief in op het versterken van de leefbaarheid door de samen-

hang tussen de huurders te verbeteren. Daartoe worden onder meer de wijkbabbels ingezet. De visitatie-

commissie beoordeelt de prestaties van MBV voor deze doelstelling als goed.  

▪ De visie van de SHM op leefbaarheid bestaat er vooral in om kort op de bal te spelen daar waar leefbaar-

heidsproblemen dreigen te ontstaan. In haar meerjarenbeleidsplan geeft de SHM aan het tegengaan of 

voorkomen van overlast de inzet is van de SHM haar leefbaarheidsbenadering. De SHM beschikt over een 

procedure waarmee ze overlast probeert tegen te gaan. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven, in het 

bijzonder de wijkbabbels, waarmee de SHM ook meer op de collectieve en preventieve benadering in-

speelt. De SHM situeert deze wijkbabbels onder bewonersparticipatie, maar omwille van de inhoudelijke 

lading lijken ons dit eerder onder deze OD thuis te horen. Tegelijk wil de visitatiecommissie de SHM dan 

ook aanbevelen haar visie op leefbaarheid verder uit te werken om ook aspecten die een collectieve 

benadering en preventieve insteek hebben op te nemen.  

▪ In eerste instantie wil ze de leefbaarheidsuitdaging aanpakken door een tijdige detectie van leefbaar-

heidsproblemen of potentiële leefbaarheidproblemen. Ze steunt hiervoor op drie insteken: 

o Allereerst heeft de SHM steeds vrij veel mensen  op het terrein. Haar team van arbeiders is 

continu aanwezig,  alsook het team Dienstverlening en Staf dat jaarlijks ruim 400 huisbezoeken 

aflegt. Het behoort tot hun taken om bij vermoeden van problemen een meldingsfiche op te 

maken.  

o Verder steunt men  op externe actoren. Zo is er een samenwerking met de politiezone Meetjes-

land en ook het CAW, alle OCMW’s en gemeenten zijn in kennis van de gegevens van het team 

Dienstverlening en Staf en weten dat ze daar terecht kunnen voor meldingen.  

o Ten slotte geeft  de SHM aan bewoners te informeren via de website, de wegwijsbrief en alle 

persoonlijke contacten,  zodat zij weten met meldingen/klachten omtrent leefbaarheid en over-

last terecht te kunnen bij MBV. Om deze communicatie correct te laten verlopen werd een 

overlastprocedure opgesteld (zie OD 4.2).  
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▪ In de overlastprocedure wordt eerst telefonisch contact genomen. Indien de overlast blijft aanhouden 

wordt een huisbezoek en nadien nog een tweede bezoek georganiseerd. Indien na het tweede huisbezoek 

de overlast blijft aanhouden, dan volgt er een melding van  opstart procedure tot uithuiszetting. De 

persoon die de melding heeft gemaakt wordt ingelicht dat de melding goed is ontvangen en er gevolg 

zal aan gegeven worden. Eventueel organiseert een medewerker een bemiddeling tussen de partijen. De 

gemaakte afspraken worden aan alle partijen schriftelijk bevestigd. De visitatiecommissie vindt dit een 

correcte maar menselijke aanpak.  

De huurders waarmee de visitatiecommissie kon spreken bevestigen dat de SHM effectief gevolg geeft 

aan deze oproepen. De visitatiecommissie kon vaststellen dat er bovendien ook een aantal ontmoetings-

momenten georganiseerd werden naar aanleiding van problemen in bepaalde wijken of gebouwen (orde 

en netheid in de collectieve delen en openbaar domein, lawaai en geurhinder, …). 

▪ De SHM heeft een goede samenwerking met alle OCMW’s en het CAW in haar actieterrein. Jaarlijks neemt 

het CAW gemiddeld 15 huurders in begeleiding. Deze trajecten lijken ook vrij succesvol (zie OD 4.2). Met 

het OCMW is er eveneens overleg over eventuele begeleidingsnoden. Daarnaast geeft de SHM aan dat er 

ook met de lokale politie indien nodig gezamenlijke vergaderingen met problematische huurders plaats-

vinden.  

▪ In de sociale woonwijk het Wilgenpark was er een probleem met de afvalophaling. Veel PMD-zakken 

bleven staan omdat ze verkeerd gevuld waren. Samen met de intercommunale voor de afvalophaling 

werd een systeem opgezet waarbij huurders gratis genummerde PMD-zakken kunnen verkrijgen. Indien 

een PMD-zak vervolgens niet wordt opgehaald, dan kan men achterhalen wie deze PMD-zak heeft gevuld 

en de huurder contacteren om hem uitleg te verschaffen over het correct sorteren van afval.  

▪ In OD 4.4 worden ‘de wijkbabbels’ besproken, die de SHM situeert als participatiemomenten. De visitatie-

commissie beschouwt dit  eerder als het peilen naar tevredenheid, dan wel werken aan de sociale co-

hesie. Wat dit laatste betreft is het  belangrijk te vermelden dat er eind 2018 een eerste wijkbabbel werd 

georganiseerd in Knesselare, in 2019 was er één in Ertvelde en één in Zomergem (Lievegem). Begin 2020 

was er dan de – voorlopig -laatste wijkbabbel in het Wilgenpark te Eeklo. Op de wijkbabbels zijn de 

directeur en medewerker verantwoordelijk voor bewonersparticipatie altijd aanwezig, indien er andere 

aspecten belangrijk zouden zijn, dan wordt de aanwezigheid uitgebreid. Zo is er in het geval van een 

geplande renovatie-operatie altijd iemand van de afdeling patrimonium bij. De bedoeling is dat bij een 

hapje en een drankje een open gesprek met de huurders ontstaat over de wijk. 

▪ De SHM investeert op dit moment volop in de uitbreiding en renovatie van haar patrimonium. De reno-

vatie-operaties zijn eerder kleinschalig, en hertekenen met andere woorden geen buurt. De nieuwbouw-

projecten kunnen wel enige omvang hebben. Het element leefbaarheid komt daarin niet ‘woordelijk’ aan 

bod, maar de visitatiecommissie kon zowel in de ontwerpvisies als in de projecten in uitvoering een 

stedenbouwkundige reflex vaststellen. Dit gaat zowel over het integreren van een (sociale) mix aan 

types, de inrichting van gemeenschappelijk groen, het voorrang geven aan zwakke weggebruikers, 

groenruimtes centraal stellen, enzovoort. Dit geldt  zowel voor koop- als huurprojecten. Recent heeft de 

SHM ook een onthardingsproject uitgevoerd op het openbaar domein van haar grootste woonwijk (Wil-

genpark Eeklo). De visitatiecommissie beoordeelt dat de SHM ook dit passend opneemt. 
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OD 4.4: De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer 

Beoordeling huuractiviteiten: voor verbetering vatbaar 
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing  

MBV had voorheen een samenwerkingsakkoord met samenlevingsopbouw om bewonersbetrokkenheid te 

realiseren. Deze samenwerking is  eind 2014 stopgezet omdat er onvoldoende financiële middelen werden 

vrijgemaakt door de gemeenten waar dit werd georganiseerd. De SHM heeft daarop besloten om dit op te 

nemen binnen haar eigen werking. MBV maakte beperkt werk van bewonersvergaderingen naar aanleiding 

van bouw- of renovatieprojecten, maar ze organiseerde wel diverse wijkbabbels. In tevredenheidsmetingen 

polste de SHM ook naar de bereidwilligheid van huurders om deel uit te maken van bewonersgroepen. Dit 

alles ging vrij laat van start (2019) en mede door Covid-19 heeft ze geen verdere stappen gezet. Met een 

beperkt aantal huurders nam de SHM ook deel aan het VIVAS-congres. De eerste stappen zijn dus gezet, maar 

in de lezing van al deze initiatieven meent de visitatiecommissie dat een echte bewonersbetrokkenheid, met 

ruimte voor gesprek over (delen van) de werking van de SHM of het wijkbeheer, nog ontbreekt. De visitatie-

commissie beoordeelt de prestaties van MBV voor deze OD als voor verbetering vatbaar. 

▪ Voorafgaand aan deze visitatieperiode schakelde de SHM Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in om 

de bewoners in Eeklo te betrekken bij de werking. Er werd gefocust op inwoners (eigenaars en huurders) 

binnen sociale woonwijken. In 2014 werd aan alle gemeenten uit het werkgebied gevraagd of zij bereid 

waren  om financieel bij te dragen in de verdere ontwikkeling van huurdersparticipatie. Dit bleek niet 

het geval. De subsidies voor het project huurdersparticipatie van Samenlevingsopbouw stopten einde 

2015. Eind 2014 heeft de SHM een nieuwe medewerker aangetrokken om het project over te nemen en 

verder uit te werken. Deze medewerker heeft echter niet alleen taken bij de realisatie van bewonerspar-

ticipatie. Ze ondersteunt ook de boekhouding en staat in voor de tevredenheidsmetingen (zie OD 6.3).  

▪ In de tevredenheidsmeting van juni 2020 polste MBV bij de huurders naar hun bereidwilligheid om deel 

te nemen aan bewonersparticipatie-initiatieven. Net geen 200 van de 793 respondenten gaven aan deel 

te willen nemen, al is het tijdsengagement dat men aangeeft bij de meesten beperkt en blijken bewoners  

vooral geïnteresseerd in initiatieven over de eigen buurt. De SHM is hier verder nog niet mee aan de slag 

gegaan, niet geheel onlogisch gezien de voorbije COVID-periode.  

▪ De SHM opteert voor kleinschalige renovatie-operaties (zie OD 2.1). Hierdoor organiseert ze weinig bewo-

nersvergaderingen naar aanleiding van renovaties. De laatste vergaderingen dateren van in 2017 (Akker-

straat-Hoekje-Lindestraat te Waarschoot: 12 woningen & Akkerstraat-Berkenstraat—Olmenstraat-Wilgen-

straat-Oostmoer-Populierenstraat te Lievegem: 101 woningen). Er werd een toelichting gegeven over het 

waarom en de aard van de renovaties en vervolgens ook over de verhuisbeweging (al dan niet definitief 

dan wel tijdelijk) die hiermee gepaard ging. Deze toelichting werd afgeprint en meegegeven met de huur-

ders. Nadien zaten dan een aantal werknemers apart en konden huurders individueel hun vragen of 

wensen bij een medewerker formuleren. Dit werd bijgehouden in de dossiers zodat men hiermee rekening 

konden houden. In Lievegem dienden de bewoners niet te verhuizen en waren er vooral vragen over 

waar men diende op te letten bij het uitvoeren van de werken (dakvervanging).  

▪ Verder heeft de SHM vooral ingezet op ‘de wijkbabbels’ (zie OD 4.3). Omwille van COVID-19 zijn de wijk-

babbels logischerwijze stilgevallen. Voorafgaand aan deze wijkbabbels werd een vragenlijst doorgestuurd 

aan de bewoners, die ze dan konden meebrengen naar de bijeenkomst. De vragenlijst peilde vooral naar 

de tevredenheid van de huurders over woning en buurt, over de bereikbaarheid van de SHM en over het 

verloop van eventuele renovatiewerken die recent werden uitgevoerd. Op de wijkbabbels waren de 

directeur en medewerker verantwoordelijk voor bewonersparticipatie aanwezig. Omdat de wijkbabbels 

dienden te worden stopgezet heeft de SHM alle huurders 65+ opgebeld tijdens de lockdown. Dit om na 

te gaan of men nood had aan ondersteuning en om hulpkanalen aan te bieden. In totaal werden zo 426 
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huurders bereikt. Dit werd bij de huurders die de visitatiecommissie hierover kon spreken heel sterk 

gewaardeerd. 

▪ Ten slotte neemt MBV samen met enkele huurders deel aan de Vivas bewonerscongressen  (Vlaams net-

werk van sociale huurders). Dit is met wisselend succes. De SHM wijt de lage opkomst aan de verre 

locaties waar deze congressen de laatste jaren doorgaan. Bij het vorige congres te Genk was er slechts 1 

huurder die deelnam, vergezeld door de medewerkster van de SHM.  

De visitatiecommissie stelt  vast dat MBV initiatieven heeft genomen. Een aantal recente aanzetten zijn ge-

fnuikt  door COVID-19. In de huidige initiatieven ligt de klemtoon  heel sterk op informeren en peilen naar 

bewonerstevredenheid en sociale cohesie. Uiteraard zijn dit basiscondities voor een goede bewonersbetrok-

kenheid, maar van een echte bewonersbetrokkenheid waarbij er ruimte is voor een evaluatie van of gesprek 

over (delen van) de werking van de SHM is vooralsnog weinig sprake. De visitatiecommissie beveelt de SHM 

dan ook aan hierin  een stap verder te gaan. Ze kan hierbij vertrekken van de vele bewoners die aangegeven 

hebben te willen meewerken aan bewonersparticipatie. De SHM kan dit voorzichtig aanzetten en bewoners 

niet alleen betrekken als het over de inrichting of het beheer van de eigen woonomgeving gaat, maar even-

zeer laten meedenken over de (elementen van de) werking van de SHM zelf (onthaal, communicatie, …). Dit 

zal de werking van de SHM op lange termijn versterken.  

 

 

4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID 

OD 5.1:  De SHM is financieel leefbaar 

Beoordeling huur- en koopactiviteiten: Zeer goed  
 

De financiële gezondheidsindex (FiGI) was gedurende de hele visitatieperiode hoog en bedroeg 55,5 in 2019. 

De liquiditeitspositie is tijdens de visitatieperiode lichtjes afgenomen, maar voldeed ruimschoots aan de 

norm. De solvabiliteit van de maatschappij is in de periode 2015-2019 eveneens lichtjes gedaald, maar de 

omvang van het vreemd vermogen is ook toegenomen door de realisatie van bijkomende huurwoningen. 

De financiële planning toont aan dat de liquiditeitspositie de komende jaren opnieuw zal toenemen, vooral 

onder invloed van de realisatie en verkoop van koopwoningen en ondanks de investering in een nieuw 

kantoor. Aan de hand van de analyse van de financiële gezondheidsindex (FiGI), de onderliggende financiële 

ratio’s voor de voorbije periode en van de financiële planning voor de volgende jaren, beoordeelt de visita-

tiecommissie de financiële leefbaarheid van MBV als zeer goed.  

▪ De financiële gezondheid van een SHM wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de Financiële 

Gezondheidsindex (FiGI). Het vertrekpunt van de FiGI zijn tien financiële kengetallen of ratio’s, die elk 

voor drie opeenvolgende boekjaren berekend worden. Dit levert dertig kengetallen op die de basis vor-

men van de berekening. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten van de financiële gezond-

heid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en kostenbeheersing. Financiële gezond-

heid is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van scores en wegingen wordt het eindresultaat, 

een score op 60 punten, bepaald. Hoe hoger de score, hoe beter de financiële gezondheid. Voor elk van 

de vier aspecten wordt ook een deelresultaat berekend, zodat een SHM kan zien waar ze sterk of minder 

sterk presteert. De beoordeling gebeurt als volgt:  

o een FiGI-score lager dan twintig, impliceert dat de financiële gezondheid van de SHM op basis 

van de gewone bedrijfsuitoefening problematisch is;  
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o een FiGI-score tussen twintig en veertig betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de SHM 

op dit moment in goede financiële prestaties resulteert, maar geeft tegelijk aan dat de SHM een 

eerder beperkte financiële buffer heeft (in het bijzonder bij scores die aanleunen bij twintig);  

o een FiGI-score van veertig of hoger betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de SHM zeer 

goede financiële prestaties oplevert, maar ook hier zullen contextfactoren, de evolutie en het 

inzicht van de SHM daarin een bepalende rol spelen bij de beoordeling van de financiële leef-

baarheid. 

 

Tabel: evolutie FiGI MBV 2015-2019. 

▪ De FiGI voor MBV bedroeg 55,5 voor 2019 en dat is de op één na hoogste score van alle SHM's. De FiGI 

daalde lichtjes van 56,5 in 2015 naar 55,5 in 2019.  

▪ De hoge FiGI score hangt sterk samen met de sterke liquiditeitspositie. In 2019 bedroeg de current ratio - 

de verhouding van de vlottende activa ten aanzien van de kortlopende schulden- 3,2. De onmiddellijke 

liquiditeitsratio is gezakt van 1,88 in 2015 naar 1.21 in 2019. Dat is nog steeds boven de vooropgestelde 

norm (1), wat aantoont dat de maatschappij zeker in staat is om haar korte termijnschulden te voldoen. 

De liquiditeitspositie komt eveneens tot uiting in de netto kaspositie op de rekening-courant bij de VMSW. 

Wat de SHM niet nodig heeft voor de dagelijkse werking, stort zij door naar haar rekening-courant bij de 

VMSW. Daar worden de middelen in eerste instantie gebruikt om de kosten van de financiering door de 

VMSW te vergoeden (betaling interesten en kapitaalaflossingen van VMSW-kredieten). Op deze wijze is de 

rekening-courant van de SHM bij de VMSW de sluitpost van haar kasbeheer. De netto kaspositie van de 

MBV daalde lichtjes, van iets minder dan 6 mio euro in 2015 naar 5,3 mio euro in 2019.  

▪ De zelffinancieringsgraad van de SHM is eveneens lichtjes gedaald doorheen de hele visitatieperiode; van 

30% in 2015 naar 27,8% in 2019, maar een ratio van meer dan 20% wordt hier als goed beschouwd. De 

ratio die de dekking van het vreemd vermogen op lange termijn (VVLT) door de operationele cashflow 

uit de gewone bedrijfsuitoefening bepaalt, bedraagt in 2019 21,9 en ook dat is goed (<33). Deze ratio is 

ongeveer gelijk gebleven t.a.v. 2015 (23,3). Deze financiële indicatoren leggen het verband tussen de 

grootte van het vreemd vermogen en de cashflow die beschikbaar is om dit vermogen (dus de schulden) 

af te lossen. In de periode 2015 - 2019 is het vreemd vermogen bij de SHM systematisch toegenomen van 

66,7 mio euro naar 90,3 mio euro in functie van de aangroei van het huurpatrimonium.  

▪ De operationele marge, die de rentabiliteit van de gewone bedrijfsactiviteiten meet, fluctueert tijdens de 

visitatieperiode in functie van het aantal verkochte koopwoningen. Daardoor is het moeilijk om hier de 

vergelijking te maken met andere huisvestingsmaatschappijen. Ook de netto vrije cashflow en de cost/in-

come ratio omvatten zowel de huur-als de koopactiviteiten, zodat hier moeilijk conclusies aan te verbin-

den zijn.  

2015 2016 2017 2018 2019 

 56,5 57 55,5 54,5 55,5 

Jaar Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit Kostenbeheersing 

2019 18 18 15 4,5 
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▪ De financiële planning van de VMSW biedt hier meer inzicht per activiteitsgroep (huur/koop). De vrije 

cashflow en de investeringscashflow van de totale werking zijn positief, wat ervoor zorgt dat de liquidi-

teiten verder toenemen, van ca. 5,5 miljoen euro in 2020 tot 18,3 mio euro in 2029. Binnen de historische 

werking is de vrije cashflow van het bestaande patrimonium positief, doordat de huurontvangsten van 

de zittende huurder groter zijn dan de som van de annuïteiten van het bestaande patrimonium en de 

operationele uitgaven. Bij de nieuwe projecten is dat niet zo: daar is de vrije cashflow negatief. In de 

eerste drie jaren wordt de cashflow binnen de huuractiviteiten verder negatief beïnvloed door de inves-

tering in het nieuwe kantoor, dat gedeeltelijk ook met eigen middelen betaald wordt. De SHM plant wel 

om in deze jaren (2020-2022) een 9-tal huurwoningen te verkopen, maar dat is onvoldoende om deze 

investering te recupereren. De ontwikkeling van koopwoningen zorgt daarentegen voor een sterk posi-

tieve cashflow door de meeropbrengst uit de geplande verkoop van 156 sociale koopentiteiten, wat in 

totaal 5,9 mio euro aan liquide middelen genereert tegen eind 2029.  

▪ De MBV heeft tijdens de visitatieperiode gemiddeld 6 koopwoningen per jaar gebouwd (zie OD 1.4). Voor 

de meeste SHM’s die (sporadisch) koopactiviteiten ontwikkelen, heeft het afschaffen van de subsidie ver-

regaande gevolgen, maar de MBV wil deze activiteit verder uitbouwen, omdat ze over een ruime grond-

voorraad en voldoende liquide middelen beschikt om verder gronden en panden aan te kopen en de 

bouwkosten te financieren.  

▪ Inzake organisatiebeheersing merkte de visitatiecommissie tijdens de gesprekken op dat de SHM zich be-

wust is van de beïnvloedende factoren voor de financiële leefbaarheid van de SHM, met name een goede 

projectopvolging (zie OD 1.1 en OD 2.1)  een goede kostenbeheersing (zie ook OD 5.2) en de investering in 

het nieuwe kantoor   

 

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed 
Beoordeling huuractiviteiten: Goed  
Beoordeling koopactiviteiten: Goed  

De MBV beheerst haar kosten door een goede operationele opvolging en een frequente rapportage van de 

kerncijfers. De werkings- en onderhoudskosten zijn relatief laag, maar de opdeling ervan tussen de verschil-

lende activiteiten (huur/koop/leningen) is onduidelijk en dient frequenter geëvalueerd te worden. Wat be-

treft de werkings- en onderhoudskosten per huurwoning ziet de visitatiecommissie een positieve evolutie 

doorheen de visitatieperiode. In 2019 stemden deze kosten overeen met de mediaan in de sector. De globale 

leegstand (structurele leegstand en frictieleegstand) bij de MBV bedraagt 5% van het patrimonium. De maat-

schappij volgt de leegstand kort op en slaagt erin de leegstand geleidelijk te doen dalen. De visitatiecommissie 

beoordeelt de prestaties op deze operationele doelstelling als goed. 

 

▪ Bij de vorige visitatie (2015) scoorde de SHM voor verbetering vatbaar op  deze operationele doelstelling. 

De totale werkings- en onderhoudskosten waren toen quasi verdubbeld tussen 2009 en 2013 en de 

leegstandscijfers waren de hoogste in de sector. 

▪ De totale werkings- en onderhoudskosten bedroegen 2,4 miljoen euro in 2019, daarvan had ongeveer 

2,3% betrekking op de koopactiviteiten (55.410 euro) en 2,3% op de leningsactiviteit (54.921 euro). In de 

prestatiedatabank worden 18,9 van de 19,1 VTE's toegerekend aan de huuractiviteit en slechts 0,2 aan de 

koopactiviteit en het bemiddelen van de sociale leningen. In 2019 werden er 13 koopwoningen verkocht, 

goed voor een omzet van 2.541.700 euro, en waren ook een aantal koopdossiers in voorbereiding. Uit de 

gesprekken met de directie van de maatschappij blijkt evenwel dat de opdeling van de werkings- en 
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onderhoudskosten normaalgezien gebeurt op basis van een inschatting (80% huur; 10% koop; 10% lenin-

gen), maar de cijfers stemmen niet overeen met deze verdeling. De visitatiecommissie vindt dat de op-

deling van het aantal personeelsleden en van de werkingskosten niet overeenstemt met de werkelijkheid 

en vraagt om de basis van de verdeling van de kosten jaarlijks te bekijken en aan te passen indien nodig, 

zodat de maatschappij op dit punt een beter inzicht heeft in haar kostenstructuur.  

▪ In 2019 werden via de bemiddeling van de SHM 15 sociale leningen afgesloten voor de 16 sociale koop-

woningen. De leningen werden toegestaan voor een totale som van 3.045.485 euro. In 2020 werden via 

de bemiddeling van de SHM 9 sociale leningen afgesloten, 7 voor koopwoningen en 2 voor de aankoop 

van een privé-woning. De leningen werden toegestaan voor een totale som van 1.469.060 euro.  

▪ De totale werkings- en onderhoudskosten per huurwoning per jaar daalden in de periode 2015 - 2019 

van 1.560 euro tot 1.367 euro en dat stemt overeen met de mediaan in de sector. De personeelskosten en 

de uitbestede onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen de twee grootste uitgavenposten:  

o de personeelskosten voor de huuractiviteiten bedroegen ongeveer 1.010.000 euro in 2019. Daar-

mee worden de personeelskosten van ongeveer 18.9 VTE’s betaald. 

o de onderhoudskosten (niet- personeelskosten) per woning bedroegen 485 euro in 2019 (863.892 

euro) en dat is hoger dan bij 8 op de 10 SHM's De onderhoudskosten zijn wel sterk gedaald ten 

aanzien van 2015 (723 euro per woning per jaar).  

▪ De SHM houdt de werkingskosten onder controle door een strikte operationele opvolging van de perso-

neelskosten en de onderhoudskosten. De SHM maakt gebruik van een jaarbegroting en aparte opvolgings-

tabellen om de kosten op te volgen. Zo krijgt ze op een overzichtelijke manier inzicht in de evolutie van 

de reële uitgaven per maand en kan ze deze kosten vergelijken ten opzichte van de gebudgetteerde 

waarden. 

▪ De frictieleegstand was in de periode 2015 tot en met 2019 over het algemeen relatief laag en bedroeg 

volgens de prestatiedatabank 0.5% of 9 woningen in 2019. Uitgedrukt in maanden bedroeg de frictieleeg-

stand 91 maanden of 0.4% van het totaal aantal beschikbare maanden. Uit de gesprekken blijkt dat de 

maatschappij erin slaagt om de frictieleegstand te beperken door tweewekelijks te overleggen met be-

trekking tot de verhuringen en de planning van eventuele aanpassingswerken. 

▪ Eind 2019 stonden volgens de prestatiedatabank 80 woningen structureel leeg, of 4.5% van het totale 

patrimonium. Dat is hoger dan bij 2/3den van de SHM's, maar ook aanzienlijk lager dan de structurele 

leegstand van 9,4% die de SHM registreerde in 2015. Uitgedrukt in maanden huur bedroeg de structurele 

leegstand in 2019 1.195 maanden huur of 5,6% van het totaal aantal beschikbare maanden huur. 

▪ Eind 2020 stonden nog 78 woongelegenheden leeg in afwachting van een sanering of wederverhuring. 

Er werden 4 woningen verhuurd buiten het sociaal huurstelsel in de loop van 2020. 

▪ De maatschappij volgt de leegstandscijfers (uitgedrukt in aantallen en in gederfde huur) kort op en rap-

porteert daarover geregeld aan het directiecomité. De maatschappij heeft daartoe een erg gedetailleerd 

overzicht gemaakt waarin ze per maand bijhoudt hoeveel woningen er leegstaan en wat de gederfde 

huur is. Ze wil hiermee de medewerkers en de directieleden bewustmaken van het financieel verlies en 

de evolutie van de leegstand zichtbaar maken. Uit de grafische voorstelling blijkt dat de maatschappij 

erin slaagt om jaar na jaar de totale leegstand terug te dringen. De visitatiecommissie vindt dit positief 

en raadt aan om in de tabellen ook de reden van leegstand op te nemen.  
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Grafiek: evolutie Leegstand MBV 2018-2019-2020-2021. 

 

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

Beoordeling huuractiviteiten: zeer goed 
Beoordeling koopactiviteiten: niet van toepassing 

De SHM volgt de huurdersachterstal kort op en stelt jaarlijks ook een streefcijfer voorop om de huurders-

achterstallen te verminderen. Ze focust daarbij vooral op de huurdersachterstallen van de zittende huurders. 

Ongeveer de helft van de huurdersachterstallen betreffen huurders met een aflossingsplan, een collectieve 

schuldenregeling of een lopende procedure bij het vredegerecht. De overige huurdersachterstallen betreffen 

105 huurders, waarvan 54 huurders minder dan 50 euro huurdersachterstal hebben. De maatschappij stelt 

zich als doel om vooral het aantal huurders met een achterstal van meer dan 250 euro te verminderen. Bij 

betalingsproblemen neemt ze contact op met de huurder, het OCWM of het CAW. MBV heeft een goed uitge-

werkte aanpak domiciliefraude en zet gezamenlijke acties op met de politie, of gaat zelf op onderzoek uit. 

De maatschappij geeft de huurder hierbij kansen om zich in regel te stellen, maar treedt ook doortastend op 

wanneer de huurder deze kansen niet aangrijpt. De visitatiecommissie vindt dat de maatschappij hier een 

zeer goede prestatie levert.  

▪ Volgens de data van de prestatiedatabank bedroeg de totale huurdersachterstal bij MBV 28.859 euro of 

0,41% van de in 2019 gefactureerde bedragen (dit betreft de maandelijkse huur en huurlasten van zowel 

de zittende huurders als van de vertrokken huurders). De huurdersachterstallen zouden volgens de 

prestatiedatabank gedaald zijn van 1,88% in 2015 tot 0.41% in 2019. Bij de huurdersachterstallen van de 

zittende huurders is in de prestatiedatabank evenwel verkeerdelijk een negatief bedrag opgenomen. De 

werkelijke huurdersachterstallen bedragen 53 424 euro, of 0,76% 

▪ In de jaarverslagen van de SHM wordt een iets hogere huurdersachterstal gerapporteerd: in 2019 ging het 

om 52.630 euro of 0,71% van de huur en huurlasten en in 2020 bedroeg de huurdersachterstal 52.166 euro 

of 0,68%. In de jaarverslagen maakt de SHM ook een uitgebreide analyse van de huurdersachterstallen:  

o In 2019 en 2020 werden respectievelijk 32 en 43 afbetalingsplannen gemaakt met huurders zon-

der tussenkomst van derden en eind 2020 liepen er daarvan nog 13 voor een bedrag van 7.578 

euro. 
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o Eind 2019 waren er 10 huurders die onder een collectieve schuldenregeling vielen. Eind 2020 

was dit aantal opgelopen tot 16, goed voor in totaal 11.8971 euro huurdersachterstal. 

o Op 31/12/2019 waren er nog 9 zaken lopende bij het vredegerecht, wat 7.300 euro huurdersach-

terstal vertegenwoordigde en in 2019 werd ook één huurovereenkomst verbroken met als reden 

het niet betalen van de huur. Eind 2020 waren er nog 4 zaken lopende bij het vredegerecht en 

in dat jaar werden 2 huurovereenkomsten verbroken omwille van huurdersachterstal. 

o Eind 2020 bedroegen de overige achterstallen 25.823 euro, gespreid over 105 huurders. 

▪ Vorderingen op zittende huurders worden overgeboekt naar dubieuze vorderingen vanaf het moment 

dat er onzekerheid bestaat over de betalingen van deze vorderingen.  

o Indien uit een document met zekerheid blijkt dat de achterstal niet kan gerecupereerd worden, 

worden deze onmiddellijk afgeboekt als niet invorderbaar. Vorderingen op huurders die in 

schuldbemiddeling zijn, worden geboekt als niet invorderbaar voor het deel dat niet  langer te 

recupereren is.  

o Indien het dossier werd doorgegeven aan een advocaat wordt de vordering onderworpen aan 

een waardevermindering van 100%. Op openstaande vorderingen van zittende huurders, in 

ander gevallen dan reeds opgesomd, worden geen waardevermindering geboekt omdat ervan-

uit kan gegaan worden dat in de loop van de huurovereenkomst de achterstal nog kan veref-

fend worden. 

▪ Openstaande vorderingen op vertrokken huurders die op balansdatum minimaal 6 maanden geen huur-

ders meer zijn, zijn onderworpen aan een waardevermindering van 100%, tenzij er redenen zijn om dit 

niet te doen. De vertrokken huurders worden na 1 jaar effectief afgeboekt als niet invorderbaar wanneer 

in dat jaar geen afbetaling meer gebeurde en / of wanneer uit een document met zekerheid blijkt dat 

deze achterstal niet kan gerecupereerd worden. Het afboeken van de vorderingen op vertrokken huur-

ders betekent evenwel niet dat de openstaande vorderingen niet langer opgevolgd wordt: 3 keer per 

jaar wordt er samengezeten tussen de diensten om na te gaan welke verdere acties kunnen genomen 

worden. Indien er bedragen gerecupereerd worden, worden deze boekhoudkundig teruggenomen. 

▪ De opvolging van de achterstallen is de verantwoordelijkheid van het sociaal beheer maar alle medewer-

kers hebben zicht op de huurdersachterstallen via Sociopack. Zo zullen er bij een hoge achterstal geen 

herstellingen ten laste van de huurder worden uitgevoerd. Alle huurders met huurdersachterstal hebben 

een rappel gekregen, aangevuld met een telefonisch contact, een huisbezoek of eventuele begeleiding van 

het CAW of OCMW (zie OD4.2). De SHM stelt zich als doel om in 2021 de focus te leggen op het verminderen 

van het aantal huurders met meer dan 250 euro huurdersachterstal.  

▪ MBV vindt het belangrijk om domiciliefraude aan te pakken om een gelijke behandeling van alle huurders 

te verzekeren en om de huurprijsberekening te kunnen baseren op de werkelijke thuissituatie. De voorbije 

jaren zette de SHM in op een procedure domiciliefraude en sloot ze een protocol af met de politie en de 

gerechtelijke instanties. Het protocol bevat enerzijds een preventief luik en anderzijds worden afspraken 

gemaakt om het probleem effectief aan te pakken. Als er een vermoeden is van domiciliefraude, gaat de 

SHM eerst in gesprek met de huurder. Indien dit zonder gevolg blijft, schakelt de maatschappij de hulp in 

van de referentieambtenaar domiciliefraude en de lokale politie. De maatschappij beschikt ook over een 

folder die de huurder informeert over de aanpak die gehanteerd wordt en de mogelijke gevolgen van 

domiciliefraude. MBV heeft ook plannen om een soortgelijk protocol af te sluiten met de aanpalende 

politiezones en heeft daartoe gesprekken opgestart. De visitatiecommissie vindt dat de afspraken met 

betrekking tot de gegevensuitwisseling als voorbeeld kunnen gelden voor andere huisvestingsmaatschap-

pijen. Tijdens de visitatie bevestigden zowel de politie als de welzijnswerkers dat de samenwerking hier-

rond goed loopt.  
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De MBV streeft ernaar om domiciliefraude zo veel mogelijk op te sporen en te verminderen. Klachten 

komen meestal binnen van de buren en van de werkmannen als er een sterk vermoeden is van niet-

officiële inwoning. Indien er voor de betreffende buurt een samenwerking opgezet is met de politie, wor-

den de klachten systematisch doorgestuurd naar de politie. Aangezien ongeveer de helft van de wonin-

gen op het grondgebied van Eeklo liggen en er zich binnen de politiezone twee inspecteurs specialiseren 

in domiciliefraude, werd samen met de politie een actie op touw gezet in bepaalde wijken, waarbij de 

politie buiten de kantooruren bewoning vaststelt. In andere gemeenten gaat de maatschappij zelf op 

onderzoek uit, bijvoorbeeld door 's morgens en 's avonds aan te bellen. De MBV vindt de samenwerking 

met de politie belangrijk, omdat dergelijke acties aan de huurders een signaal geven dat er effectief 

gecontroleerd wordt en dat meldingen serieus genomen worden. Domiciliefraude komt ook aan bod in 

de bewonersbrief, maar er werden geen resultaten van de verschillende acties vermeld. 

▪ In 2019/2020 werden er al 45 meldingen gedaan van vermoedelijke domiciliefraude, waarvan 17 in Eeklo. 

Een aantal huurders hebben zich geregulariseerd na contact met de MBV en enkele dossiers worden 

verder behandeld door de politie. 

 

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

Beoordeling huur- en koopactiviteiten: Goed  

De MBV maakt elk jaar een financiële planning op die ze ook grondig bespreekt op het directiecomité en de 

raad van bestuur. Ze maakt daarbij gebruik van het model dat ter beschikking gesteld wordt door de VMSW, 

waarbij een overzicht gegeven wordt voor de komende 10 jaar en waarbij de 10-jarige planning voor groot 

onderhoud en herstel geïntegreerd wordt. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van de SHM voor 

deze operationele doelstelling als goed, maar raadt de maatschappij wel aan om op directiecomités en raden 

van bestuur uitgebreider te rapporteren met betrekking tot budgetcontrole, meerwerken, huurdersachter-

stallen en leegstandscijfers.. 

▪ De MBV maakt elk jaar in samenspraak met de VMSW haar financiële planning op, waarbij de directeur 

zich bekwaamd heeft in het doorgronden van het model. Volgens dit model wordt de cashflowstroom 

uit de gewone operationele werking aangevuld met de financiële stromen van de eenmalige investerings-

uitgaven voor groot onderhoud, voor aankopen en/of voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze 

investeringen kunnen gefinancierd worden met gesubsidieerde lange termijnfinanciering (sinds 2012 via 

FS3), met marktconforme leningen en/of met eigen middelen. In dit laatste geval is er een directe nega-

tieve impact op de liquide middelen van de SHM. De planning van de VMSW concentreert zich in eerste 

instantie op de terugbetalingscapaciteit van de SHM voor de door de VMSW toegestane leningen. 

▪ De financiële planning wordt één keer per jaar besproken en toegelicht op het directiecomité (26/11/2020) 

en op de raad van bestuur (03/12/2020) van de SHM. Uit de aangeleverde presentatie en de betrokken 

verslagen kan de visitatiecommissie opmaken dat de MBV de planning uitgebreid en gedetailleerd be-

spreekt en aandacht besteedt aan de integratie van de nieuwe projecten, de renovatieplanning en de 

investering in het nieuwe kantoorgebouw. Daarnaast wordt ook de impact besproken van leegstand, 

personeelskosten en huurprijsberekeningen.  

▪ Uit de voornoemde verslagen blijkt echter ook dat er op de directiecomités en raden van bestuur verder 

weinig financiële punten besproken worden, met uitzondering van de huurprijsberekening. De visitatie-

commissie vindt dit een gemiste kans en nodigt de SHM uit om toch een minimum aan financiële rappor-

tering te voorzien. Onderwerpen zoals budgetcontrole, meerwerken, huurdersachterstallen en leeg-

standscijfers verdienen een frequentere opvolging en bespreking. 
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▪ De investeringsplannen van de SHM (o.a. de investering in het nieuwe kantoor) zijn mee opgenomen in 

de financiële planning. De financiële planning integreert verder ook de cijfers uit de 10-jaren planning 

groot onderhoud (met informatie over groot onderhoud en renovatie) zodat ze een realistisch beeld heeft 

van de financiële evolutie van de maatschappij voor de komende 10 jaar. Zo blijkt uit de financiële plan-

ning dat er tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van 1.676.500 euro opgenomen is onder het groot onder-

houd.  

▪ Naast de financiële planning maakt de SHM ook nog gebruik van een begrotingstabel, waarbij ze een 

prognose maakt van de te verwachten opbrengsten en kosten voor het volgende boekjaar en vervolgens 

de werkelijke kosten daarmee vergelijkt. 

▪ Jaarlijks wordt naar aanleiding van de huurprijsberekening een simulatie gemaakt van de te verwachten 

inkomsten en de maatschappij vergelijkt dit met het voorgaande jaar. Uit deze simulatie blijkt dat de 

nieuwe huurwaarden aan de hand van de sociale huurschatter leiden tot een stijging van de door de 

huurders te betalen huurbedragen van iets minder dan 5%. 
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID 

OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk 

Beoordeling: huuractiviteiten: goed  

Beoordeling: koopactiviteiten goed  

MBV informeert snel en duidelijk. Ze streeft naar laagdrempelig, klantgericht contact, met grote nabijheid en 

beschikbaarheid van haar personeel door onder meer zitdagen te organiseren in 4 gemeenten in haar actie-

terrein. Kandidaat-huurders krijgen alle informatie over de voorwaarden van het huren van een sociale 

woning, het toewijzingssysteem, de  nieuwbouw- en renovatieprojecten alsook over  de rechten en plichten 

van huurder/verhuurder. Ook naar de (potentiële) kopers toe is de informatiedeling helder, ze worden tijdig 

ingelicht, er zijn goed uitgewerkte brochures en er worden kijkdagen georganiseerd. De SHM schakelt zich 

verder ook in  het netwerk van woon- en welzijnsactoren. De visitatiecommissie beoordeelt het informeren 

van burgers als goed 

▪ Het kantoor van MBV is gevestigd in Eeklo. MBV heeft het meeste woningen in Eeklo en de stad ligt ook 

centraal in haar actieterrein. Dit is dus een geschikte locatie. De SHM plant binnenkort een verhuis naar 

een nieuw kantoor op de Gentsesteenweg te Eeklo. Deze ligging is minder centraal in de stad Eeklo, maar 

bevindt zich wel nog steeds aan een bushalte en nabij het station In deze nieuwbouw is ook ruimte 

voorzien voor het SVK, dat hier zijn intrek zal nemen. Het nieuwe kantoor biedt ruimte aan de mede-

werkers, maar biedt vooral ook een betere loketfunctie waarbij een aparte wacht- en ontvangstruimte 

wordt gecreëerd. Verder zorgt de nieuwe locatie ervoor dat de arbeiders (die nu vanuit een magazijn 

werken dat zich niet bij de kantoren bevindt), ook vanuit dezelfde plek kunnen opereren. Door de corona-

maatregelen gebeurde de visitatie digitaal en kon de commissie het kantoor van de SHM niet bezoeken. 

De SHM had wel een filmpje gemaakt van het nieuwe kantoorgebouw. De kantoren en het loket zijn 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 9:00 tot 11:00 uur, op vrijdag is dit wel slechts twee-

wekelijks. Een bezoek op afspraak kan steeds op andere momenten binnen de kantooruren. Telefonisch 

zijn de diensten bereikbaar elke werkdag van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. Door corona 

wordt er enkel op afspraak ontvangen. In Maldegem, Lievegem, Evergem en Knesselare zijn er ook zitda-

gen. In de eerste drie gemeenten is de SHM één voormiddag per maand aanwezig. In Knesselare is dit 

enkel op afspraak (door Corona verlopen al deze contactmomenten ook op afspraak). 

▪ Voor inschrijvingen (koop en huur) kan men enkel terecht op het kantoor van MBV of op de zitdagen. 

Door de goede bereikbaarheid en spreiding over het actieterrein stelt dit blijkbaar geen probleem voor 

kandidaat huurders of kopers. De SHM houdt er aan vast om de kandidaten zoveel mogelijk persoonlijk 

te zien. Dit om keuze van de woningen zo bewust mogelijk te laten gebeuren en nadien toewijzingen 

vlotter te kunnen laten verlopen en weigeringen te beperken. De visitatiecommissie kan deze keuze be-

grijpen, maar acht het toch klantvriendelijker en laagdrempeliger om ook inschrijvingen via de lokale 

woon/welzijnsactoren (in het bijzonder de OCMW’s) te doen; of waarom niet  werken met een online 

inschrijvingsformulier of zelfs een online inschrijvingstool? 

▪ Voor de actualisatie van de inschrijvingslijsten neemt de SHM contact op met de kandidaat-huurder. 

Vooraleer de actualisatie wordt opgestart, worden de OCMW’s, CAW’s, psychiatrie, …op de hoogte ge-

bracht. Bij een tweede brief wordt het OCMW sowieso ingeschakeld en geïnformeerd wie er niet heeft 

gereageerd. Op die manier kunnen zij hun eigen cliënteel aanspreken op het belang van die actualisatie.  

▪ De website van MBV is uitgebreid en bevat alle noodzakelijke informatie voor huurders, kandidaat-huur-

ders en –kopers. Alle elementen zijn voor de klant overzichtelijk weergegeven. Een doorklik-systeem leidt 

naar de gewenste informatie die op een heldere wijze geformuleerd is. Onder de rubriek "Huurder" komen 

onder andere aspecten zoals klachten, klachtenprocedure en leefbaarheid aan bod, al zou ze bij dit laatste 

wel meer haar eigen insteek in de verf mogen zetten. Verder kan de visitatiecommissie ook het stuk ‘mijn 
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buren’ waarderen. Hier worden tips gegeven voor een goede nabuurschap, alsook twee publicaties ‘het 

burenboekje’ en ‘oh ja … de buren’ zijn daar te downloaden. Omdat niet alle huurders digitaal zijn aan-

gesloten, raadt de visitatiecommissie aan deze boekjes in hardcopy mee te geven bij de ondertekening 

van het huurcontract. Ervaringen bij andere SHM’s leren dat dit een grote effectiviteit heeft. Verder is het 

zeer uitgebreide en heldere overzicht onder 'herstellingen' opvallend. Werkelijk alles komt aan bod: van 

plint tot plafond, van stopcontact tot deurbel. Telkens wordt er per onderdeel ingegaan op wie herstelt 

en wie verantwoordelijk is. De visitatiecommissie mist op de website wel informatie over het sociaal 

beleid of sociale meldingen.  

▪ MBV geeft tweemaal per jaar een Huurderskrant uit onder de titel 'Wegwijsbrieven'. De ene wordt ver-

stuurd in juni, de andere vergezelt de jaarlijkse huurafrekening. De SHM informeert haar bewoners hier-

mee over algemene aspecten van de werking, nieuwe woningen en projecten, tips over gezond en ener-

giezuinig wonen, de tevredenheidsmeting. Daarnaast worden ook activiteiten aangekondigd of verslag 

van gegeven met foto’s. De visitatiecommissie kon wel vaststellen dat de Wegwijsbrieven bij de huurders 

waarmee ze kon spreken, vrij onbekend zijn. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de december-

brief meegestuurd wordt met de huurafrekening, de huurder heeft op dat moment immers vooral aan-

dacht voor de afrekening. De visitatiecommissie adviseert om te gaan onderzoeken hoe dat komt en hoe 

ze dit kan verbeteren. 

▪ De brieven die de SHM naar huurders en kandidaat-huurders en kopers stuurt zijn correct en helder van 

taal, maar vermelden geen contactpersoon. De visitatiecommissie acht het wel aangewezen om alle brie-

ven te screenen op klare taal. De brieven zijn correct, maar kunnen compacter waardoor de essentiële 

informatie nadrukkelijker in beeld komt. 

▪ Eigen folders en brochures over bepaalde thema’s heeft MBV niet, De SHM heeft wel een Wegwijskaart 

waarop alle relevante contactgegevens van alle diensten van de SHM   staan. De visitatiecommissie vindt 

dit een handige tool, maar adviseert de SHM toch om voor de huurders (in het bijzonder de nieuwe) een 

meer uitgebreide folder te maken over alle aspecten van de dienstverlening van de SHM. De huidige 

steekkaart is nuttig indien bewoners nood hebben aan ondersteuning, maar weerspiegelt niet het uitge-

breide aanbod van de SHM. 

▪ De SHM maakt haar koopprojecten bekend via de website, sociale media en lokale infobladen. Voor de 

kandidaat-kopers maakt de SHM steeds een brochure op over de koopwoningen. Deze kopers beoordeel-

den deze goed in de tevredenheidsmetingen. Ook de kijkdagen worden positief beoordeeld. 

▪ De informatie over de klachtenprocedure is beschikbaar op de website evenals het klachtenformulier. De 

sociaal bediende staat in als klachtenbehandelaar binnen de SHM. De SHM ontving in 2019 26 klachten 

waarvan 25 ontvankelijk, en 21 gegrond. 13 hiervan betroffen burenruzies en hebben dus eerder betrek-

king op leefbaarheidsaspecten, dan wel over de werking of de aanpak van de SHM. De SHM rapporteert 

over haar klachten in het jaarverslag en uiteraard ook aan de indiener van de individuele klacht.  

▪ Tot slot dient herhaald te worden dat MBV zich kenmerkt door een grote inzet op persoonlijk contact 

met de huurders. Veel informatie wordt rechtstreeks in telefonische of andere contacten zoals de huis-

bezoeken gegeven. Zowel de huurders als de instanties waarmee de visitatiecommissie sprak, loven de 

klantvriendelijkheid en bereikbaarheid van het personeel. 

 

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

Beoordeling huur- en koopactiviteiten: goed 
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MBV communiceert correct met de Vlaamse overheid, meer specifiek de VMSW en Wonen-Vlaanderen. De 

SHM heeft een goede verstandhouding en samenwerking met lokale beleidsinstanties en woon- en welzijns-

actoren, waar een goede communicatie onlosmakelijk mee verbonden is. Actoren typeren MBV als een open, 

actieve en constructieve partner. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze doelstelling als 

goed. 

▪ Er zijn geen indicaties gevonden dat de informatiedeling met VMSW en Wonen-Vlaanderen niet optimaal 

zou verlopen. De SHM bracht de gegevens van de prestatiedatabank tijdig up to date, binnen de moge-

lijkheden die de SHM daartoe had. Daardoor gaat de visitatiecommissie ervan uit dat MBV op een correcte 

en snelle manier met de gewestelijke overheid communiceert.  

▪ Woonactoren en lokale beleidsverantwoordelijken bevestigen de actieve participatie in woonoverleg en 

andere fora (bijvoorbeeld welzijnsband Meetjesland, Gecoro’s, … ). Dat wordt sterk gewaardeerd, zo ont-

houdt de visitatiecommissie uit de gevoerde gesprekken. MBV onderscheidt zich in positieve zin. De in-

breng wordt omschreven als actief, maar ook als voorbereid, onderbouwd en open. De SHM heeft daarbij 

aandacht voor doelgroepen, analyse van wachtlijsten, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ruim-

telijke inzichten. Bij bespreking van projecten denkt MBV mee met de gemeenten, iets wat met  haar 

ruime historische grondreserve  (zie OD 1.4) ook belangrijk wordt gevonden . In de gesprekken met be-

leidsverantwoordelijken bleek dat de discussie met MBV momenteel wordt gevoerd over het wel/niet/ge-

deeltelijk ontwikkelen van deze gronden die niet altijd geschikt gelegen zijn.  

▪ MBV is een actieve maatschappij met veel bouwdossiers. De gemeentelijke actoren worden betrokken in 

iedere stap van het proces dit vanaf het moment dat er een beslissing moet genomen worden over 

verwerving van het terrein tot de invulling van het project. De diensten worden veelvuldig geconsulteerd 

en ook betrokken bij de selectie van architect en architectuurproject. De stedenbouwkundige diensten 

waren heel positief over de contacten met de SHM (zie ook OD 3.1).  

▪ Het jaarverslag van MBV is goed opgebouwd, helder en compact en is dus naast informatief ook als 

communicatief te beschouwen. De SHM zet het jaarverslag dan ook actief in als communicatiemiddel naar 

haar partners toe. 

▪ De SHM heeft op alle vlakken goede contacten met haar partners in het actieterrein. Dit werd ons meer-

maals door alle gesprekspartners tijdens de visitatiedagen bevestigd. Zo is er een heel directe en goede 

lijn tussen de directeur en de verschillende lokale beleidsverantwoordelijken. Hetzelfde geldt voor de 

relatie van de stedenbouwkundige ambtenaren met de directeur en haar technisch team en ten slotte 

zijn ook de medewerkers van het team dienstverlening en de woonwelzijnsactoren heel sterk vertrouwd 

met elkaar. Alle actoren waarmee de visitatiecommissie kon spreken bevestigen de open houding van de 

SHM. Men weet bij wie men terecht moet voor vragen of opmerkingen aangaande bouwdossiers of aan-

gaande specifieke huurders(problemen). Actoren bevestigen dat er steeds snel een correct antwoord is 

op de vragen die gesteld worden. Zoals reeds aangegeven heeft de SHM zitdagen in 4 gemeenten waar 

zij woningen verhuurt. (zie OD 6.1). Dit zijn uiteraard ook momenten waarop dossiers of problemen be-

sproken kunnen worden.  

▪ De SHM heeft geen overeenkomst met alle OCMW’s over hoe ze over huurdersdossiers met elkaar com-

municeren ingeval van huurachterstal, maar wel een actieve samenwerking die wederzijds positief ge-

evalueerd wordt. Daarnaast heeft de SHM ook een samenwerkingsakkoord met het CAW in het kader 

van preventieve woonbegeleiding. Opnieuw klonken tijdens de gesprekken op de visitatiedagen alleen 

bijzonder positieve geluiden over de wederzijdse samenwerking, de openheid en in deze ook het bijzon-

dere engagement van de medewerkers van de SHM naar hun klanten toe.  
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▪ MBV werkt ook actief samen met de Woonwijzer Meetjesland die grotendeels hetzelfde actieterrein heeft, 

dit geldt voor het uitvoeren van energiescans bij nieuwe huurders en kwaliteitsonderzoek van hun vo-

rige woning. 

  

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten 

Beoordeling huur- en koopactiviteiten: goed 

De SHM peilt op een objectieve en systematische manier naar de tevredenheid van de klanten, vertaalt de 

resultaten van die peilingen in concrete verbeteracties en voert die uit. De visitatiecommissie kreeg inzage 

in twee grootschalige bevragingen bij huurders alsook een bevraging van alle kopers van de voorbije jaren. 

De commissie kon vaststellen dat de SHM ermee aan de slag ging en hierover ook communiceerde naar de 

klanten toe. De SHM voldoet zo aan de vereisten voor deze operationele doelstelling met een goede beoor-

deling als resultaat. 

▪ De tevredenheid bij de huurders is groot, zo stelden de huurders waarmee de visitatiecommissie kon 

spreken. Twee enquêtes van een grote omvang bevestigen dit:  

o De SHM bezoekt alle nieuwe huurders na 6 maand bewoning. Op dit moment neemt ze een tevre-

denheidsbevraging af. Het gaat dan opnieuw over de dienstverlening van de SHM, de klantvriende-

lijkheid van de verschillende medewerkers, de bereikbaarheid van de SHM, hoe de verschillende ele-

menten van de verhuis zijn verlopen (toewijzing, ondertekening contract, plaatsbeschrijving, …) en 

uiteraard ook de beoordeling van woning en woonbuurt. Uiteraard moet er bij dit type van bevra-

ging wel opgelet worden dat de bewoner objectief én anoniem kan antwoorden, wat hier moeilijk 

het geval kan zijn. Vandaar de suggestie om te onderzoeken hoe dit meer sluitend kan gemaakt 

worden.  

De databank waar de antwoorden worden ingevoerd is uiteraard een levend document dat steeds 

aangroeit De SHM is dit opgestart in 2018 en eind 2020 beschikte ze reeds over 258 ingevoerde be-

vragingen. Net omdat dit een continue bevraging is informeert de SHM weinig over deze enquêtes. 

De visitatiecommissie kan dit begrijpen, maar beveelt toch aan hier werk van te maken. Dit is immers 

een vereiste. Ze gebruikt ze  wel om haar werking te verbeteren.  

o In juni 2020 voerde MBV vanuit het team dienstverlening en staf een bewonersbevraging uit. De SHM 

is hier ten aanzien van de periode die gevisiteerd wordt (2014-2019) wel laat uit de startblokken 

geschoten.. De respons was hoog. Maar liefst 793 huurders vulden de enquête in. Deze hoge respons 

(43%) is onder meer te danken aan het feit dat er 10 cadeaubonnen ter waarde van 25 euro werden 

verloot onder de deelnemers. De huurders werden gepeild naar: hun tevredenheid over de bereik-

baarheid van de SHM (loket en telefonisch), de klantvriendelijkheid van de medewerkers, de dienst-

verlening bij technische en andere meldingen, het gebruik en de beoordeling van de diverse commu-

nicatiemiddelen, de verschillende elementen van de woning (keuken, badkamer, tuin, …), de staat en 

onderhoud van de gemene delen, de kwaliteit en uitvoeringstermijn van herstellingswerken, … . Er 

werd verder ook gepolst naar de bereidheid om deel te nemen aan een bewonersparticipatiegroep, 

de beschikbaarheid op verschillende momenten van de dag  en eventuele ideeën voor de bewoners-

groep. Zoals aangegeven ligt de tevredenheid over alle onderdelen heel hoog. Dit heeft de SHM er 

niet van weerhouden enkele verbeteracties op te nemen. Het gaat bv. over  het aanwerven van een 

extra arbeider en het onmiddellijk vastleggen van een afspraak bij het eerste telefonisch contact bij 

een technische melding.  

De resultaten van de bevraging, de vervolgacties alsook de winnaars van de cadeaubonnen werden 

gepubliceerd in de bewonerskrant.  
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Deze tevredenheidsmeting voldoet zeker aan de gestelde vereisten,. maar is eigenlijk laattijdig ge-

beurd. De visitatiecommissie beveelt de SHM dan ook aan werk te maken van een geplande systema-

tisch bevraging,  op geregelde tijdstippen, waarbij (een deel van) de huurders hun mening wordt 

gevraagd over (een deel van) de dienstverlening van de SHM.  

▪ Ook de tevredenheid bij de kopers of ontleners is groot. Twee enquêtes bevestigen dit, maar deze zijn 

beperkter van opzet 

o Bij alle kopers van een sociale koopwoning wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd. De respons 

is vrij laag (12 ingevulde enquêtes) maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de omvang. Het betrof 

een bevraging over 4 projecten waarin samen 36 woningen werden gerealiseerd. Op zich is een res-

pons van 33% redelijk. De visitatiecommissie raadt aan om de bevraging korter te laten aansluiten 

op het moment waarop de bewoners intrekken. Men heeft nu gewacht op de nieuwe bewoners van 

4 projecten gelijktijdig te kunnen bevragen, vanuit efficiëntie-overwegingen Dit zal sowieso de res-

pons verhogen. De respondenten werden bevraagd over de informatie die men kreeg over de wo-

ning, de kijkdagen, de afhandeling van het leningdossier, het ondertekenen van de akte, de opvolging 

van de kleine gebreken die er nog aan de woning waren, … Over dit laatste element waren er wat 

meer opmerkingen, maar over het algemeen waren de kopers erg tevreden en gaven 10 van 12 aan 

dat ze de MBV zouden aanbevelen aan vrienden en kennissen.  

o Daarnaast zijn tijdens de visitatieperiode ook tevredenheidsenquêtes afgenomen door de VMSW naar 

aanleiding van de afgesloten sociale leningen waarvoor MBV bemiddelt. Ook hier haalt MBV op alle 

onderdelen goede scores. 

Verder heeft de visitatiecommissie nog kunnen vaststellen dat de tevredenheidsmetingen niet alleen leiden 

tot verbeteracties, maar dat deze  steeds aan bod komen op de raad van bestuur en ook daar besproken 

worden. 
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5.1 Aanbevelingen voor de SHM 

Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM de volgende 

aanbevelingen: 

 

1. De SHM pakt diverse grote ontwikkelingen in 3 à 4 fases aan. MBV wijst er ook op dat de lokale besturen 

liever geen te grote bouwprojecten in één fase zien. Dit wordt niet door alle medewerkers van de lokale 

besturen die de visitatiecommissie kon spreken bevestigd. De commissie beveelt de SHM dan ook aan 

om de mogelijkheid tot het versneld realiseren van deze bouwprojecten te onderzoeken (OD 1.1) 

2. De SHM kiest voor een persoonlijke aanpak bij over- en onderbezetting. De visitatiecommissie kreeg 

geen indicatie die erop wijst dat de 'persoonlijke' aanpak van de onderbezetting echt resultaten boekt. 

Zij beveelt de SHM dan ook aan om haar aanpak verder te evalueren en te verfijnen naar mate haar 

aanbod van kleinere woningen verder aangroeit. (OD 1.5) 

3. Zet verdere stappen in het uitwerken van een leefbaarheidsaanpak. De SHM zet vandaag sterk in op 

reactief en curatief; dan wel preventief. Dit soort van insteken zijn ook niet terug te vinden in de visie. 

Leefbaarheid opnemen vanuit collectieve benadering en preventieve insteek biedt bovendien een logi-

sche meerwaarde voor de bewoners, maar evenzeer reduceert dit de reactieve inspanningen die de 

SHM moet leveren.  

4. De SHM dient nog stappen te zetten op het vlak van bewonersbetrokkenheid. Ze kan hierbij vertrekken 

van de vele bewoners die aangegeven hebben te willen meewerken aan bewonersparticipatie. De SHM 

kan dit voorzichtig aanzetten en bewoners niet alleen betrekken als het over de inrichting of het beheer 

van de eigen woonomgeving gaat, maar evenzeer laten meedenken over de (elementen van de) werking 

van de SHM zelf (onthaal, communicatie, …). Dit zal de werking van de SHM op lange termijn versterken. 

(OD 4.4) 

5. Maak werk van een geplande bevraging van de huurders. De SHM heeft twee tevredenheidsmetingen 

uitgevoerd:  één continue meting onder nieuwe huurders waarbij echter niet gecommuniceerd wordt 

naar de klanten  over de resultaten van de bevraging; daarnaast  een grootschalige heel goed uitge-

werkte bevraging in  2020 die eigenlijk ruim te laat kwam. De visitatiecommissie beveelt de SHM aan 

werk te maken van een planning waarbij de SHM vastlegt wanneer ze welke doelgroep over welke 

items wil bevragen en hoe ze hierover breed zal communiceren. Zo kan de SHM voorkomen dat er te 

grote periodes zijn waarbij er geen tevredenheid wordt gemeten.  

 

5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen maatregelen 

De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende maatregelen te 

nemen: 

De visitatiecommissie 2021 stelt vast dat MBV, meerdere in vorige visitaties opgemerkte verbeterpunten heeft 

opgenomen en daadwerkelijk naar verbetering streeft. Er blijven verbeterpunten. De visitatiecommissie for-

muleerde daartoe meerdere aanbevelingen in het rapport. De visitatiecommissie gaat er van uit dat MBV 

hiertoe bij andere SHM’s goede praktijkvoorbeelden zal zoeken en externe ondersteuning zal inschakelen om 

tijdig de noodzakelijke verbeteringen te realiseren. De visitatiecommissie is er van overtuigd dat MBV dit op 

zelfstandige basis kan bereiken. 

5. AANBEVELINGEN 
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5.3 Goede praktijken bij de SHM 

Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die aantoon-

baar resultaat heeft opgeleverd, die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte aanpak is ge-

bleken en daarom als een inspirerende praktijk onder de aandacht van andere SHM’s en woonactoren wordt 

gebracht.’ 

Op basis van de prestatiebeoordelingsmethodiek heeft de visitatiecommissie twee bijzondere werkwijzen 

geïdentificeerd die mogelijk als ‘goede praktijk’ uitgediept en veralgemeend kunnen worden naar andere 

sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 

Goede praktijk: flexibel en realtime planning onderhoud en herstel via autovolgsysteem en planning 

via Ipads 

 

Autovolgsysteem 

In alle dienstwagens zowel camionettes als personenwagens werd een autovolgsysteem geïnstalleerd.  Dit 

autovolgsysteem is zeer nuttig bij dringende interventies.  Indien een huurder nood heeft aan een dringende 

interventie dan kan vanuit de afdeling patrimonium bekeken worden welke arbeiders het dichtste in de 

buurt zijn en kunnen zij onmiddellijk ter plaatse worden gestuurd.   

Verder is dit autovolgsysteem zeer nuttig gebleken bij de doorfacturatie van herstellingen die ten laste zijn 

van de huurder.  Bij twijfel kan worden nagekeken wanneer de werkman is toegekomen en terug is ver-

trokken. 

Op basis van de logboeken bekijkt het afdelingshoofd patrimonium of er efficiëntiewinsten mogelijk zijn bij 

de inplanning en uitvoering van de verschillende werken.  

 

Planning via ipads 

De huurder doet een melding en onmiddellijk wordt een afspraak ingepland voor de uitvoering van de 

herstelling.   Iedere werkman heeft een Ipad waarop dagelijks de werkopdrachten verschijnen en waarop 

hij ook een planning voor de komende weken kan zien. 

Indien een werkopdracht is uitgevoerd dan vult hij deze digitaal aan met het verbruikte materiaal, de tijds-

duur van de interventie en of de werken ten laste zijn van MBV of ten laste van de huurder.  Hij noteert de 

uitgevoerde werkzaamheden, bijzonderheden en ook indien er nog een vervolgbezoek dient te gebeuren.   

De werkmannen kunnen via de app ook een nieuwe melding opmaken.  Zij hebben de opdracht om de 

bijzonderheden te melden.  Dit kunnen eventuele sociale problemen zijn, verwaarlozing/vervuiling, proble-

men in de buurt of nog andere defecten in de woning die nog niet door de huurder waren gemeld. Maw dit 

vervolgbezoek kan zowel van sociale als technische aard zijn. 

 

Goede praktijk: De klusdag bij nieuwbouw woningen lost veel op in één dag 

Bij de verhuur en verkoop van nieuwe sociale woningen wordt onmiddellijk met de huurders en 
kopers  een “klusdag” afgesproken.  Indien er nog technische gebreken aan de woning zouden zijn 
worden deze opgelijst en op de klusdag zijn alle onderaannemers en een aantal werkmannen van 
MBV aanwezig.  Het is de bedoeling op deze klusdag om zoveel mogelijk technische gebreken op 
één dag weg te werken. 

Vanuit het oogpunt van MBV is dit veel efficiënter dan dat zij telkens tussenpersoon zijn om diverse 
afspraken vast te leggen.  Vanuit het oogpunt van de huurder of koper weet hij lang genoeg op 
voorhand wanneer er iemand zal langskomen zodat dit kan ingepland worden.   
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BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken 

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur) 

- Frank Sierens Voorzitter 

- Martine Coppejans Bestuurslid 

- Christine Claeys Bestuurslid 

- Filip Van Laecke Bestuurslid 

- Jo De Coninck Bestuurslid  

- Isabelle Verwilst Directeur 

Medewerkers SHM 

- Arnaud Marchal  afdeling Patrimonium 

- Jinske Van Wynsberge afdeling Patrimonium 

- Joachim Brusseel afdeling Patrimonium 

- Luc Verschoote afdeling Patrimonium 

- Wim Van Puyvelde afdeling Patrimonium 

- Astrid Willems  afdeling dienstverlening en staf 

- Tineke Rollier  afdeling dienstverlening en staf 

- Vanessa De Letter  afdeling dienstverlening en staf 

- Jana Van den Broeck  afdeling dienstverlening en staf 

- Leentje Demaret  afdeling dienstverlening en staf 

- Lynne Wright  afdeling dienstverlening en staf 

- Veerle de Sloover  afdeling dienstverlening en staf 

Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie, SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers 

- Anja Vanrenterghem OCMW Kaprijke 

- Ann Van Hauteghem Sociaal Huis Eeklo 

- Ilse Baert SVK Meetjesland 

- Maureen De Winne CAW Oost-Vlaanderen 

- Bram Cappelle OCMW Aalter 

- Dobbelaere Caroline OCMW Kaprijke 

- Vandoorne Els De Wende 

- Febe Pauwels Sociale dienst Eeklo 

- Kristl Ingels OCMW Assenede 

- Katrien De Vilder Stafmedewerker Ruimtelijke ordening Eeklo 

- Luc Jolie Gemeentesecretaris Aalter 

- Maarten Quintelier coördinator Woonwijzer Meetjesland  

- Vandousselaere Sophie Stafmedewerker wonen Maldegem 

- Ward De Buck Omgevingsambtenaar Sint-Laureins 

Op dit gesprek waren alle stedenbouwkundige diensten en huisvestingsambtenaren van de gemeenten in het actieterrein, alsook alle 

sociale diensten van de OCMW’s in het werkingsgebied, de huurdersbond en het CAW uitgenodigd  

  

BIJLAGEN 
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Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners) 

De visitatiecommissie organiseerde gesprekken met huurders: omwille van Covid-19 verliepen deze zowel via 

een digitaal overleg als een telefonische bevraging. In totaal kwamen 11 huurders aan bod. De namen van de 

huurders worden omwille van de privacy niet vermeld. 

Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen) 

- Hilde Baetslé Schepen voor oa sociale zaken en Stedenbouw Assenede 

- Sven Roegiers Schepen voor oa RO, Wonen en sociale huisvesting Evergem 

- Johan Van den Kerchove  Schepen voor individuele hulpverlening en seniorenbeleid Aalter 

- Bob D'Haeseleer  Schepen voor oa ruimtelijk ordening en stadsvernieuwing Eeklo 

- Pieter Claeys  Burgemeester Kaprijke 

- Guy De Neve  Schepen voor oa ruimtelijke ordening en woonbeleid lievegem 

- Marleen Van den Bussche  Schepen voor oa Maatschappelijk welzijn en sociale zaken Maldegem 

- Hilde De Graeve Schepen voor oa sociaal beleid, welzijn en sociale huisvesting Lievegem 

 

Op dit gesprek waren alle burgemeesters en schepenen voor wonen, stedenbouw, sociale zaken van de gemeenten in het actieterrein, 

uitgenodigd. 
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BIJLAGE 2: Lijst met veel gebruikte begrippen en afkortingen  

Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale huisvestingsmaat-
schappij. De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM in staat te stellen haar pres-
taties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de SHM als lezer voor ogen heeft en er 
dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor een SHM zeer vertrouwd zijn, maar daarom 
niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u 
als lezer zullen helpen bij het lezen van het rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of 
twee zinnen typische begrippen in de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht 
kan krijgen in de prestaties van deze SHM. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website 
www.wonenvlaanderen.be. 
 
aankopen goede woningen: Een sociale huisvestingsmaatschap-

pij (SHM) kan op verschillende manieren haar patrimonium uit-

breiden. Naast het realiseren van nieuwbouw kan een SHM ook 

‘goede woningen’ aankopen op de privé-markt op voorwaarde 

dat de op de privé-markt aangekochte ‘goede woningen’ onmid-

dellijk als sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden of dat 

deze een investering van maximaal 15.000 euro (exclusief btw) 

per woning vereisen om als sociale huurwoningen te kunnen ver-

huren. Zoals voor de realisatie van een nieuwe woning, kan de 

SHM voor de aankoop van een goede woning beroep doen op een 

gesubsidieerde financiering, waarvan het maximumbedrag gelijk 

is aan de som van het subsidiabele bedrag van de grondverwer-

ving en het subsidiabele bedrag van de bouw van een sociale 

huurwoning. 

aanmelding of aangemelde woningen: Om voor een subsidie in 

aanmerking te komen moest een SHM tot 31 oktober 2017 als eer-

ste stap een nieuw te realiseren woning ‘aanmelden’ bij de VMSW. 

Artikel 4.17 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 

spreekt echter niet langer van aangemelde woningen. Vanaf dan 

spreken we over de “projectenlijst”, als referentiebasis. Om op die 

projectenlijst te komen moet een SHM verschillende stappen 

doorlopen (zie ook Lokale beleidstoets en Renovatietoets). 

actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin 

de SHM woningen verhuurt of zal verhuren en/of sociale koop-

woningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of in de 

voorbije 10 jaar heeft gerealiseerd. Dit terrein wordt afgebakend 

door de gemeentegrenzen en het is de SHM zelf die aangeeft in 

welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal verhuren of 

realiseren.  Het staat een SHM vrij om een onderscheid te maken 

in een actieterrein voor huuractiviteiten en een actieterrein voor 

koopactiviteiten Gemeenten waarin een SHM woningen ontwik-

kelt of verhuurt behoren automatisch tot het actieterrein van 

een SHM. 

actualisatie: Elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt, houdt 

een inschrijvingsregister bij waarin de kandidaat-huurders zijn 

opgenomen, ook ‘wachtlijst’ genaamd.  De SHM is verplicht om 

minstens elk oneven jaar de wachtlijst te actualiseren. Bij elke 

actualisatie kijkt de SHM de gezinssamenstelling na en contro-

leert ze de inkomensvoorwaarde. De kandidaat-huurder krijgt op 

dat moment ook de mogelijkheid om zijn voorkeuren te wijzigen. 

De SHM kan de actualisatie op twee manieren aanpakken. Ten 

eerste kan de SHM alle kandidaat-huurders een actualisatiebrief 

bezorgen met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog 

voldoen aan de inkomensvoorwaarde en of hun gezinssituatie 

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

de vorige actualisatie. De kandidaat-huurders moeten binnen de 

daartoe vooropgestelde termijn de opgevraagde gegevens bezor-

gen aan de SHM. Als de SHM geen antwoord ontvangt, verstuurt 

ze een herinneringsbrief aan de kandidaat-huurder (aan het in 

het rijksregister opgenomen adres, tenzij de kandidaat-huurder 

uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander 

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

inneringsbrief reageert of niet meer aan de inkomensvoorwaarde 

voldoet, wordt hij geschrapt uit het inschrijvingsregister en ver-

liest hij zijn plaats op de wachtlijst, tenzij hij kan aantonen dat 

er sprake is van overmacht. Volgens de tweede manier om te 

actualiseren moet de kandidaat-huurder alleen reageren op de 

bovenvermelde brief als de informatie uit de KSZ fout is of als hij 

zijn keuzes wil wijzigen. Hij moet dus niet reageren als de infor-

matie correct is en hij zijn eerder gemaakte keuzes wil behouden. 

Er zal dan ook geen herinneringsbrief moeten worden gestuurd. 

Alleen als de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inko-

mensvoorwaarde, moet de SHM wel vragen om recente inko-

mensgegevens te bezorgen. Reageert hij niet binnen de voorop-

gestelde termijn of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet 

aan de inkomensgrens, wordt hij geschrapt uit het inschrijvings-

register. De SHM bepaalt in haar intern huurreglement welke 

wijze van actualisatie ze hanteert.. 

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

teren van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL) (opstaan, 

zich wassen, zich aankleden, eten, iets vastnemen, iets oprapen, 

zich binnenshuis verplaatsen, ...) aangepaste woning waarbij de 

bewoner, voor een aantal dagelijkse activiteiten, een beroep kan 

doen op een vergunde zorgaanbieder. Het bouwen van ADL-wo-

ningen is uitdovend.. Bestaande ADL-woningen blijven uiteraard 

bestaan.  

BECO of Beoordelingscommissie: de BECO is een commissie die 

bestaat uit een vertegenwoordiger van de minister van Wonen, 

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

VWF. De BECO bepaalt binnen de budgettaire ruimte vastgesteld 

door de Vlaamse Regering het budget per deelprogramma, kan 

beleidsaanbevelingen formuleren en beslist over de opname (en 

schrapping) van projecten uit de projectenlijst op de meerjaren-

planning en korte termijnplanning. 

bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de aankoop 

van een woning, het behoud van de woning in geval van echt-

scheiding, het beëindigen van samenwoning of het renoveren 

van hun enige woning twee soorten sociale leningen afsluiten: 

(1°) leningen verstrekt door het Vlaams Woningfonds (VWF) en 

(2°) leningen verstrekt door Erkende Kredietmaatschappijen 

http://www.wonenvlaanderen.be/
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(EKM’s). De door de het VWF verstrekte leningen worden ‘bijzon-

dere sociale leningen’ genoemd omdat de Vlaamse overheid de 

financiering van die leningen subsidieert, waardoor het VWF la-

gere rentetarieven hanteert dan de meeste private banken en 

geen eigen kapitaalinbreng verwachten. Zowel de woning als de 

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

mens- en eigendomsvoorwaarden, voorwaarden qua maximale 

verkoopwaarde, enz). De ‘bijzondere sociale lening’ wordt door 

het VWF ook ‘Vlaamse Woonlening’ (cf. www.vlaamswoning-

fonds.be) genoemd. Particulieren kunnen ze afsluiten aan het lo-

ket van een aantal SHM’s die optreden als kredietbemiddelaar 

voor het VWF De EKM’s verstrekken sociale leningen waarvoor er 

andere voorwaarden gelden. Zo geldt er bijvoorbeeld geen inko-

mensvoorwaarde in functie van het toekennen van een sociale 

lening door een EKM. Voor de financiering van deze sociale lenin-

gen voorziet het Vlaamse Gewest enkel in een gewestwaarborg 

en niet in een subsidie, wat een grote impact heeft op de sociale 

rentevoet. De bedoeling van sociale leningen van EKM’s is dat 

particulieren zonder veel spaargeld, en die niet in aanmerking 

komen voor een ‘bijzondere sociale lening’ bij het VWF, toch een 

eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze daarvoor meer 

rente moeten betalen, zoals dat bij private banken gebruikelijk is. 

Er zijn momenteel iets minder dan 20 EKM’s actief, verspreid over 

heel Vlaanderen (cf. www.sociaal-woonkrediet.be). 

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

Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente), 

onder meer inzake de bijkomend te realiseren sociale (koop en 

huur)woningen en kavels, een Bindend Sociaal Objectief (BSO) be-

paald. De nulmeting is de situatie op 31 december 2007. Vanaf 

dan wordt de toename van het aantal sociale (koop en huur)wo-

ningen en kavels jaarlijks gemeten. Dit laat toe om vast te stellen 

of het vooropgestelde BSO al dan niet tijdig wordt of zal worden 

gerealiseerd. 

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

CBO-oproep: Een Constructieve Benadering Overheidsopdrach-

ten-oproep of kortweg CBO-oproep betreft een periodieke op-

roep die de VMSW lanceert bij private actoren om voorstellen in 

te dienen voor de gunning van een of meer aannemingsovereen-

komsten, in de vorm van een onderhandelingsprocedure, met pri-

vate inbreng van grond, voor het ontwerp en de bouw van soci-

ale huur- of koopwoningen binnen een door de beoordelings-

commissie vastgesteld budget. 

convenant: Een ‘convenant’ is een overeenkomst waarin partijen 

gemaakte afspraken vastleggen over het te voeren beleid, de na 

te streven doelstellingen en de op te zetten samenwerking.  

C2008: De ‘C2008/Concepten voor sociale woningbouw’ betreft 

de tot 31/10/2017 voor bouwheren en ontwerpers geldende leid-

raad. Onderwerpen zoals ‘geïntegreerd ontwerpen’, ‘lokaal over-

leg’, ‘aanpasbaar en aangepast bouwen’, ‘EPB’, ‘akoestiek’ en ‘on-

derhoud en renovatie’ komen daarin uitgebreid aan bod. De 

C2008 was voorheen van toepassing op elk project en elk voor-

ontwerp waarvoor een SHM een aanvraagdossier indiende. De 

‘C2008’ werd met ingang van 01/11/2017 vervangen door bouw-

technische en conceptuele normen en richtlijnen (zie ook ont-

werpleidraad en simulatietabel). 

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

riodieke oproep bij private actoren om voorstellen in te dienen 

voor de gunning, in de vorm van een open of beperkte offerte-

aanvraag of een onderhandelingsprocedure, voor het ontwerp en 

de bouw van sociale huur- of koopwoningen. 

EKM: Erkende kredietmaatschappij (zie Bijzondere sociale lening) 

EPB: EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'. Alle ge-

bouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige ver-

gunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding wordt ge-

daan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze nor-

men worden de EPB-eisen genoemd. De EPB-eisen hebben betrek-

king op de thermische isolatie, de energieprestatie, de netto-ener-

giebehoefte qua verwarming, het binnenklimaat (ventilatie en 

oververhitting) (cf. www.vlaanderen.be).  

EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële 

kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning. Het 

EPC is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te 

huur staat. Het attest wordt opgemaakt door een erkende ener-

giedeskundige type A (cf. www.vlaanderen.be en www.energies-

paren.be). 

erkenningenbesluit: De bepalingen uit het voormalige ‘erkennin-

genbesluit’ (het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 

2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de pro-

cedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij 

en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de 

prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen) werden geïn-

tegreerd in het eengemaakt Besluit Vlaamse Codex Wonen van 

2021, en zijn te vinden onder de artikelen 4.96 tot en met 4.128. 

ERP 2020: Het EnergieRenovatieProgramma (ERP) 2020 van de 

Vlaamse overheid is een urgentieprogramma waarbij beoogd 

wordt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd zijn, alle enkele be-

glazing vervangen is door isolerend glas en alle verouderde ver-

warmingsketels uit de Vlaamse woningen zijn gebannen. De ge-

gevens van de patrimoniumenquête inzake ERP2020 zijn in ge-

aggregeerde vorm per SHM opgenomen in de prestatiedatabank.  

E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie een 

woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe energiezuiniger de 

woning is. 

FS3: FS3 staat voor “derde financieringssysteem voor de realisatie 

en renovatie van sociale huurwoningen” en bouwt verder op het 

vorige NFS2 (nieuw tweede financieringssysteem, dat op 1 januari 

2008 in werking trad). Beide systemen zorgen ervoor dat SHM’s 

(via de VMSW) voor de financiering van sociale huurprojecten een 

beroep doen op renteloze leningen dewelke voorzien in een af-

lossingstermijn van 33 jaar. De lening wordt begrensd door be-

paalde prijsplafonds, waarmee maximaal bedragen per type 

bouwverrichting bedoeld worden. FS3 is een verfijning van NFS2 

opdat de uitgaven van een SHM (vnl. kapitaalaflossingen) beter 

afgestemd worden op de (huur)inkomsten. 

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

goed dat in aanmerking komt voor een snelle verhuring als soci-

ale huurwoning. Zie ook “aankopen goede woning”. 

GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De Gewestelijke Sociale 

Correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarmee de Vlaamse over-

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sociaal-woonkrediet.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=bWACD1u46WF4KD00NPHZ5penoErIYfSBa%2B4ie9gHxJs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.caw.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=keqksmeF1HFxGsGQGzeFd5TN2HXomdEdVw1%2F%2B3bspZc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ur8Re92ftxZMAt3q2TLvFwNDKDifxadPqjDssHKriWQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energiesparen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=MzK%2FVXFZCXWHLgSCDEYxjzLteOFZin4ErQgBusphr2c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.energiesparen.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=MzK%2FVXFZCXWHLgSCDEYxjzLteOFZin4ErQgBusphr2c%3D&reserved=0
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heid lagere huurinkomsten van SHM’s door huurders met een la-

ger inkomen compenseert. De subsidie dekt het verschil tussen 

de reële inkomsten van de SHM's en een aantal geobjectiveerde 

uitgaven.. GSC is bedoelt als sluitstuk van het financieringssys-

teem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtingen inzake sociale 

woningen. 

huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalingsach-

terstallen van huurders aan SHM’s. Het kan daarbij gaan om huur-

achterstallen, niet-betaalde huurlasten evenals achterstallige kos-

ten voor uitgevoerde werken of aangerichte schade. Om de huur-

dersachterstallen vergelijkbaar te maken tussen SHM’s worden 

alle (over meerdere jaren) onbetaalde facturen (aan de huurders) 

gedeeld door alle (aan de huurders) in één jaar gefactureerde be-

dragen.  

IGS: intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteuning 

van het lokaal woonbeleid 

instandhouding: Instandhouding betreft investeringen in de re-

novatie, verbetering of aanpassing van bestaande woningen, ge-

bouwen of niet-residentiële ruimten. 

intern huurreglement: Een intern huurreglement is een openbaar 

document ter uitvoering van de bepalingen van boek 6 van het 

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 . De SHM geeft hierin mi-

nimaal de concrete regels aan die een verdere invulling vereisen 

of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin 

in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in 

het gemeentelijk of intergemeentelijk toewijzingsreglement) wor-

den opgenomen (art. 6.1, eerste lid, 3° van het Besluit Vlaamse 

Codex Wonen van 2021). 

korte termijnplanning: De korte termijnplanning betreft de plan-

ning van verrichtingen waarvan de uitvoering of gunningsproce-

dure binnen een termijn van vier maanden opgestart kan wor-

den. De beoordelingscommissie (zie BECO) beslist minstens drie 

keer per jaar over de programmatie van sociale woonprojecten. 

Ze programmeert projecten op de meerjarenplanning en op de 

korte termijnplanning.  

lokaal woonoverleg: In de Vlaamse Wooncode is voorzien dat elke 

gemeente minstens één keer per jaar samen met de sociale woon-

organisaties en, in voorkomend geval, andere woon- en welzijns-

actoren die op haar grondgebied werken, de doelstellingen be-

spreekt op het vlak van wonen op korte of middellange termijn 

evenals de relatie daarvan met sociale en andere woonprojecten 

KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Hiermee wordt verwezen naar 

de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 

12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uit-

voering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. Deze bepalingen 

werden inmiddels geïntegreerd onder boek 6 van het Besluit 

Vlaamse Codex Wonen van 2021 

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

veau van een woning aan. De K-waarde moet zo laag mogelijk 

zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat een woning be-

schikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om warmteverlie-

zen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend aan de hand van 

de U-waarden (zie U-waarde) van de verschillende bouwdelen en 

ook de compactheid van het gebouw speelt een belangrijke rol. 

Dit is immers logisch, want een compact gebouw heeft minder 

geveloppervlakte langs waar warmte verloren kan gaan. De EPB-

wetgeving verplicht een K-waarde van ten hoogste K40 (of 40 

W/m²K) 

leegstand: Inzake leegstand dient een onderscheid te worden ge-

maakt tussen structurele leegstand en frictieleegstand: 

- structurele leegstand: binnen de visitatiemethodiek wordt een 

woning als structureel leegstaand beschouwd wanneer deze 

woning gedurende minimaal zes maanden leeg staat of als ge-

volg van de geplande uitvoering van een renovatie- of bouw-

project gedurende minimaal zes maanden zal leegstaan; SHM’s 

dienen in hun rapportering aan de VMSW zelf aan te geven of 

een woning al dan niet structureel leeg staat;  

- frictieleegstand: frictieleegstand is in theorie de noodzakelijke 

leegstand om de woningmarkt naar behoren te doen functio-

neren; in de context van de sociale woningmarkt en de visita-

tiemethodiek wordt frictieleegstand beschouwd als een wo-

ning die op de laatste dag van een kalenderjaar niet verhuurd 

is en niet door een SHM als structureel leegstaand werden aan-

geduid. 

lokale woontoets: Als eerste stap in de programmatiecyclus moet 

de SHM voor elke project (nieuwbouw, vervangingsbouw of 

grootschalige renovatie) aan de gemeente vragen om een lokale 

woontoets uit te voeren en daarover een gunstige beslissing te 

nemen. Die lokale woontoets bestaat uit een toets aan het bin-

dend sociaal objectief (zie BSO), een toets aan het gemeentelijk 

beleid, en een verbintenis om de infrastructuur over te nemen in 

het openbaar domein van de gemeente. 

meerjarenplanning: De meerjarenplanning betreft de planning 

van de verrichtingen waarvan de uitvoering of de gunningspro-

cedure binnen een termijn van drie jaar opgestart kan worden.  

nulmeting: zie Bindend Sociaal Objectief (BSO) 

OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  

OD of operationele doelstelling: Een operationele doelstelling 

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

gerichte doelstelling voor SHM's. Aan elke operationele doelstel-

ling zijn één of meerdere vereisten verbonden.  Veelal worden 

meerdere operationele doelstellingen uit één strategische doel-

stelling afgeleid.  

ontwerpleidraad sociale woningbouw (bouwtechnische en con-

ceptuele richtlijnen): In de ‘ontwerpleidraad sociale woningbouw’ 

wordt het vereiste kwaliteits- en comfortniveau van sociale wo-

ningen wordt beschreven. Daarbij gaat ook aandacht naar de 

meest kostenefficiënte wijze waarop dat niveau kan worden be-

reikt. De richtlijnen hebben betrekking op de inplanting en de 

omgeving, de planfunctionaliteit, het wooncomfort, de stabiliteit 

en de technieken. De ontwerpleidraad maakt intrinsiek deel uit 

van het geldende kader om sociale woningen te ontwerpen, te 

bouwen, te renoveren en de kostprijzen ervan te bepalen.  

prestatiedatabank: De prestatiedatabank is de digitale databank, 

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

SHM’s zijn opgenomen. Van die gegevens vertrekt de visitatie-

commissie bij het beoordelen van de prestaties van een SHM. 



 

_________________________________________________________________________ 

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING MBV (EEKLO) PAGINA 57 VAN 60 

 

projectenlijst: de projectenlijst bevat een lijst met projecten 

waarvan de verrichtingen principieel vatbaar zijn voor program-

matie (en dus subsidiëring). Behoudens uitzonderingen moeten 

alle projecten eerst een lokale beleidstoets doorlopen (en reno-

vatie- of vervangingsbouwprojecten ook een renovatietoets) al-

vorens ze op de projectenlijst kunnen komen. Nadat een project 

op de projectenlijst staat, kan het achtereenvolgens op de meer-

jarenplanning en de korte termijnplanning komen, alvorens het 

project in uitvoering gaat. 

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

wezen gebieden een 'recht van voorkoop' uitoefenen. Indien in 

die gebieden een woning of een bouwgrond wordt verkocht, kan 

een SHM die woning of bouwgrond aankopen aan dezelfde voor-

waarden als de kandidaat-kopers. Het recht van voorkoop heeft 

tot doel om SHM’s in staat te stellen bepaalde woningen of voor 

woningbouw bestemde percelen te verwerven om die vervolgens 

aan te wenden in functie van het realiseren van sociale huur- of 

koopwoningen of sociale kavels. 

renovatietoets: Voor renovatie- of vervangingsbouwprojecten 

moet de VMSW een gunstig advies leveren in het kader van de 

renovatietoets om het project op de projectenlijst te zetten. De 

renovatietoets komt na de verplichte lokale beleidstoets die de 

gemeente uitvoert en omvat een advies over de rationaliteit van 

het voorgestelde project. 

samenlevingsopbouw: sector van buurt- en opbouwwerk 

simulatietabel: Simulatietabellen zijn bedoeld om SHM’s een ra-

ming te laten maken van hun projecten en worden sinds 2013 

ook gebruikt om het maximaal investeringsbedrag te berekenen, 

waarvoor een SHM een gesubsidieerde lening kan krijgen. Het 

maximaal subsidiabel bedrag wordt voor elke woning afzonder-

lijk berekend, en is o.a. afhankelijk van de te realiseren woonop-

pervlakte. 

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

creet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) dat dateert van 27 maart 

2009. Het in een bouwvergunning opleggen van een sociale last 

verplichte de verkavelaar of bouwheer ertoe om in bepaalde ge-

vallen handelingen te stellen opdat, in verhouding met het door 

hem of haar beoogde verkavelings- of bouwproject, tevens in een 

sociaal woonaanbod zou worden voorzien. In alle gemeenten die 

niet op een vastgestelde wijze aan het Bindend Sociaal Objectief 

(BSO) voldeden, werd aanvankelijk, inzake bepaalde stedenbouw-

kundige en verkavelingsaanvragen, een sociale last opgelegd. Het 

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

2013 de in het DGPB vooropgestelde regeling inzake de sociale 

lasten (cf. artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB) vernietigd. Bij 

beschikking van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging 

uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk 

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

der werden de bepalingen vernietigd inzake de gewestelijke en 

gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel 4.1.8 t.e.m. ar-

tikel 4.1.11 DGPB), de normen sociaal woonaanbod in plangebied 

(art. 4.1.12 en 4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke typebepaling 

voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod 

(artikel 7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen van boek 4 (maat-

regelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend 

sociaal objectief, het gemeentelijk actieprogramma en de rege-

ling inzake het bescheiden woonaanbod, blijven onverkort gel-

den. 

sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening 

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

punt.be) 

toewijzingsreglement: Het ‘toewijzen’ gebeurt op basis van 

strikte regelgeving die in boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex 

Wonen van 2021  is opgenomen. Gemeenten of intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden kunnen in bepaalde gevallen en onder 

strikte voorwaarden bijkomende specifieke voorrangsregels qua 

toewijzing bepalen. Zo kan een gemeente of een intergemeente-

lijk samenwerkingsverband rekening houden met de lokale bin-

ding van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van 

specifieke doelgroepen Die specifieke toewijzingsregels worden 

opgenomen in een toewijzingsreglement. (cf. art. 6.27 van het Be-

sluit Vlaamse Codex Wonen van 2021).  

toezichthouder: de toezichthouder voor de sociale huisvesting, 

vermeld in artikel 4.81 van de Vlaamse Codex Wonen 

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

gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 

1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De U-waarde wordt 

daarom uitgedrukt in W/m²K en moet best zo laag mogelijk zijn. 

Een lage U-waarde betekent namelijk dat er weinig warmte ver-

loren gaat. 

VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (cf. 

www.vaph.be)  

verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de mogelijk-

heid om een beperkt deel van haar sociale huurwoningen te ver-

huren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel strikte 

voorwaarden verbonden. Verhuring buiten sociaal huurstelsel is 

mogelijk aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of organi-

saties die daartoe door de Vlaamse Regering erkend zijn (cf. boek 

6, deel 11 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

VIVAS: Vereniging Inwoners VAn Sociale woningen 

Vlaamse woonlening: zie ‘bijzondere sociale lening’ 

Vlabinvest: Vlabinvest (voluit: Vlaams Agentschap voor Grond- en 

Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de mogelijkheid 

om via een investeringsfonds betaalbare kavels, huur- en koop-

woningen in de Vlaamse rand rond Brussel te realiseren zodat 

mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt 

kunnen blijven wonen. SHM’s kunnen met een Vlabinvestfinancie-

ring zowel huur- als koopwoningen aanbieden. De toelatings-

voorwaarden voor een Vlabinvestwoning zijn ruimer dan voor 

sociale woningen, maar ook de huurprijzen en verkoopprijzen lig-

gen doorgaans hoger. 

VLEM: Vlaamse Erkende Maatschappijen (SHM’s die sociale koop-

woningen ter beschikking stellen) 

VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (cf. 

www.vmsw.be)  

voorrangsregels: Artikel 6.19 van het Besluit Vlaamse Codex Wo-

nen van 2021  bepaalt de voorrangsregels die van toepassing zijn 

als een SHM een sociale huurwoning toewijst. Artikel 6.20 van het 

http://www.vmsw.be/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.huurpunt.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ezcduc5%2FDKCi%2BQpu7W68x7M0TZJaTzC3uFwVfNP2%2BRE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.huurpunt.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=ezcduc5%2FDKCi%2BQpu7W68x7M0TZJaTzC3uFwVfNP2%2BRE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vaph.be&data=01%7C01%7Cnathalie.vermeulen%40vmsw.be%7C90c297f7f6c54520b09408d50726df1c%7C14583716b6744f9e8e438d36499c8448%7C0&sdata=%2BTkOCyjkVO0DnfquHxiFmUER6QqzCvkJ3zV3%2Bp3HxsE%3D&reserved=0
http://www.vmsw.be/
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Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021  bepaalt een aantal voor-

rangsregels waarbij een SHM vrij kan kiezen of ze die al dan niet 

toepast.   

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

eenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de per-

soneelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd gezegd 

vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds werknemer en 

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

VVH: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen 

(www.vvh.be)  

VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(www.vvsg.be) 

VWF: Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be) 

wachtlijst: zie actualisatie 

Wonen-Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap zon-

der rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, deel uitmakend 

van de Vlaamse overheid. (cf. www.wonenvlaanderen.be)  

Woonmaatschappij: de woonmaatschappij is de vennootschap 

die volgens het regeerakkoord 2019-2024 de huuractiviteiten van 

de bestaande SHM’s en SVK’s zal verenigen en als enige sociale 

woonactor actief zal zijn in een door de Vlaamse Regering af te 

bakenen werkingsgebied. 

 

 

 

 

http://www.wonenvlaanderen.be/
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Formele reactie van de SHM  
Meetjeslandse Bouwmaatschappij 

voor Volkswoningen (4090)  
uit Eeklo  

n.a.v. het visitatierapport  
van 22 oktober 2021  

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

       Visitatieraad sociale huisvestingsmaatschappijen 
       p/a Wonen-Vlaanderen, afdeling Woonbeleid 
       Havenlaan 88 bus 40 D 
       1000 BRUSSEL 
              
 
 

Datum:  18/11/2021 
Contactpers.: Isabelle Verwilst,  09/376.90.43,  isabelle.verwilst@mbvsw.be 
 
 
 
Betreft:  Reactie op definitief visitatierapport 
 
 
Geachte mijnheer de minister 
Geachte visitatoren 
 
Op 9 september 2021 heeft de visitatiecommissie het visitatierapport voorgesteld aan onze 
raad van bestuur.  Op 20 oktober 2021 ontvingen we het definitief rapport. 
 
Wij zijn de leden van de visitatiecommissie, de heren Brecht Vandekerckhove, Rik Desmet en 
Wouter Coucke dankbaar voor hun vlotte samenwerking tijdens deze visitatie.  Zowel vanuit 
het bestuur als de medewerkers werd deze visitatie gezien als een groeikans en een basis om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen binnen de toekomstige woonmaatschappij. 
 
MBV is dan ook fier op de behaalde resultaten waarbij op drie doelstellingen “zeer goed”, op 
veertien doelstellingen “goed” en slechts op één doelstelling “voor verbetering vatbaar” 
werden gehaald.  Dit visitatieproces is een terechte weerspiegeling van de werking.   
 
In het visitatierapport kwam naar voor dat MBV nog bijkomende stappen dient te ondernemen 
op het vlak van bewonersbetrokkenheid.  Momenteel bevinden onze huurders/kopers zich in 
de fase van meeweten en meedenken maar wil MBV op de participatieladder evolueren naar 
meepraten en adviseren.   
 
Tot op heden bleven de pogingen om een bewonersgroep op te starten beperkt tot de 
huurders van Eeklo.  Op basis van de recent uitgevoerde bevraging, waarin werd gepeild naar 
de interesse voor deze bewonersgroep, zal een huurdersadviesraad worden opgestart met 
leden vanuit álle gemeenten van het werkgebied. 
  

mailto:isabelle.verwilst@mbvsw.be


 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak bewonersbetrokkenheid 
 

 2022  
(1-6) 

2022  
(7-12) 

2023  
(1-6) 

2023  
(7-12) 

Geïnteresseerden oplijsten uit de 
verschillende gemeenten. 

    

Kleine bewonersgroepen per 
gemeente samenstellen. 

    

Startvergaderingen in de 
verschillende gemeenten. 

    

Samenstelling huurdersadviesraad. 
Min. 2 vergaderingen per jaar. 

    

 
 
 
Aanbeveling 1 – grote bouwprojecten op een kortere termijn ontwikkelen 
Op heden ontvingen wij reeds van één gemeente de toestemming om het aantal ontwikkelde 
woningen per fase groter te maken.  Met de andere gemeenten zal nog verder worden 
onderhandeld. 
 
Aanbeveling 2 – 3 – 5 
De aanpak van over- en onderbezetting, leefbaarheid en tevredenheidsbevragingen zal onder 
de loep worden genomen.  De striktere procedures dienen bij te dragen aan transparantie en 
een sneller en beter resultaat. 
 
Naast de aanpak van de bewonersbetrokkenheid neemt MBV ook de andere aanbevelingen ter 
harte.  Als bestuur willen we dan ook blijven inzetten op de optimalisatie van de werking van 
MBV. 
 
 
 
Hoogachtend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Verwilst       Frank Sierens  
directeur        voorzitter 
 

 



 

Beslissing van de minister  
n.a.v. het visitatierapport van  
22 oktober 2021 van de SHM  

Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
voor Volkswoningen (4090)  

uit Eeklo  
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uw bericht van         uw kenmerk ons kenmerk        bijlagen
18 november 2021                                         

vragen naar/e-mail telefoonnummer       
Jan De Craen                                            02 552 66 00        
jan.decraen@vlaanderen.be

Betreft:  beslissing naar aanleiding van het definitieve visitatierapport van 22 
oktober 2021 van SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

Geachte voorzitter

Ik heb kennis genomen van het definitieve visitatierapport van uw maatschappij 
en van uw reactie daarop.

Gefeliciteerd met de goede en zeer goede prestaties op bijna alle operationele 
doelstellingen (OD). Eén OD wordt door de visitatiecommissie als ‘voor 
verbetering vatbaar’ beoordeeld, maar uw reactie voorziet daartoe in 
verbeteracties. Ik stel ook vast dat u erin geslaagd bent om sinds de vorige 
visitatie uw prestaties op enkele als ‘voor verbetering vatbaar’ beoordeelde OD’s 
dermate te verbeteren dat deze nu aan de vooropgestelde vereisten voldoen.

Het advies van de visitatiecommissie maakt het aannemelijk dat de maatregelen 
die u voorstelt zullen toelaten om binnen een redelijke termijn prestaties te 
leveren die aan alle vooropgestelde vereisten voldoen.

Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 7
1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
T 02 552 66 00
kabinet.diependaele@vlaanderen.be

De heer Frank Sierens 
Voorzitter SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
voor Volkswoningen
Stationsstraat 58
9900 EEKLO

mailto:jan.decraen@vlaanderen.be
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Op basis van wat voorafgaat heb ik dan ook beslist om naar aanleiding van deze visitatie geen maatregelen 
te nemen1.

Ik wil u wel aanbevelen om de verbeteracties die u voorstelt SMART te formuleren. Onder ‘SMART’ versta ik 
dat de beoogde doelen van de verbeteracties:

- concreet en ondubbelzinnig of ‘S’pecifiek zijn geformuleerd;
- zo zijn verwoord dat de bereikte resultaten, en ook de tussentijds bereikte resultaten, aantoonbaar 

of ‘M’eetbaar zijn door uw SHM;  
- gedragen of ‘A’cceptabel zijn binnen uw organisatie, zowel door uw raad van bestuur als door uw 

medewerkers;
- haalbaar of ‘R’ealistisch zijn, door rekening te houden met de noodzakelijk kennis, capaciteit en 

middelen om deze doelstellingen te bereiken;
- ‘T’ijd- of termijngebonden zijn geformuleerd (wanneer wil ik welke doelen behalen?), wat toelaat 

om de resultaten, en ook de tussentijdse resultaten, duidelijk te evalueren en de aanpak eventueel 
bij te sturen.

Daarnaast dring ik aan op een consequente uitvoering van de voorgestelde maatregelen en raad ik het 
gebruik van een opvolgingsinstrument aan, zodat de raad van bestuur de verbeteraanpak accuraat kan 
opvolgen, evalueren en eventueel gericht kan bijsturen.

Deze beslissing zal samen met het definitieve visitatierapport en uw formele reactie op de website van 
Wonen-Vlaanderen worden gepubliceerd. Wonen-Vlaanderen zal u vooraf informeren over de exacte 
publicatiedatum.

Ik dank uw raad van bestuur, uw directie en alle medewerkers voor de geleverde en te leveren inspanningen 
om de werking van uw maatschappij te verbeteren. U mag er ook op rekenen dat ik de nodige publiciteit 
zal geven aan de bij uw SHM gedetecteerde ‘goede praktijk’.

Met de meeste hoogachting,

Matthias Diependaele,

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

1 Dit in toepassing van artikel 4.123 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
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